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Inledning 

Följande dokument hjälper dig att så snabbt och enkelt som möjligt komma igång med din nya Doro Claria: 

1. Snabbstartsguiden beskriver telefonen och grundläggande funktioner samt hur du sätter in SIM-kort och 

batteri. 

2. Den här användarhandboken beskriver telefonen i detalj och alla dess funktioner. 

Trots att Doro Claria är relativt enkel att använda råder vi dig att noggrant läsa denna guide, särskilt de mest 

grundläggande punkterna, för att bemästra alla funktioner, och att gå tillbaka till den när något är oklart. Se till 

att ha mobiltelefonen, knappsatsöverlägget och SIM-kortet nära till hands. 

Guiden som följer är avsedd för Doro Claria med ljudgränssnitt och knappsatsöverlägg i elastomer. 

 

Innehållsförteckning 

1. Vad som finns med i förpackningen 

2. Fysisk beskrivning av telefonen (knapparnas och kontakternas placering). 

3. Sätta i SIM-kortet (med information om hur du gör och hur du tar bort batteriluckan). 

4. Sätta i batteriet 

5. Trä på knappsatsöverlägget 

6. Beskrivning av knapparna på knappsatsöverlägget 

7. Navigering och menystruktur 

8. Clarias startskärm 

Avsnitt 9 och framåt omfattar övriga funktioner. 

 



 

 

1. Vad som finns med i förpackningen 

Telefonförpackningen ska vid leverans innehålla följande: 

 1. Telefonen med knappsatsöverlägg. 

 2. Batteriet 

 3. En nätadapter för att ladda telefonen. Var försiktig när du ansluter laddaren till micro-USB-uttaget, 

eftersom den passar bara på ett sätt och inte får tvingas på plats. 

 4. En micro-USB-kabel för att ansluta telefonen till en dator. Även den kan bara sättas i på ett sätt. 

 5. Hörlurar som du sätter in i öronen. 



 

 

Fysisk beskrivning av telefonen 

 

Håll telefonen så att du har skärmen vänd mot dig och de tre knapparna under skärmen. 

På telefonens övre kortsida finns uttag för anslutning av hörlurar. 

På telefonens högra långsida finns en enda knapp. Den använder du för att komma åt kameran. 

Där finns även USB-uttaget för anslutning till dator och laddning. 

På telefonens vänstra långsida finns tre knappar. De två översta knapparna är volymknapparna, öka volymen och 

sänk volymen. 

Nedanför volymknapparna finns strömknappen, som även kan användas för att aktivera viloläget, starta om 

telefonen, sätta telefonen i flygplansläge, avsluta Clarias gränssnitt, wi-fi och bluetooth. 

Telefonens framsida är täckt av den tryckkänsliga skärmen. Nedanför skärmen finns tre knappar. Den vänstra 

knappen använder du för röststyrning. 

Knappen i mitten, Hemknappen, kan användas för att komma tillbaka till Clarias startskärm oavsett var du 

befinner dig. 

Den högra knappen använder du för att stega tillbaka. 

Vänd på telefonen så att du har skärmen vänd bort från dig. 

På baksidan finns kameran och en rund knapp för SOS-funktionen. 

 

Knappsatsen och dess överlägg:  

Navigeringsknappar och 12 sifferknappar 

De 6 navigeringsknapparna finns på de två första raderna på den övre delen av tangentbordet. 

De 6 navigeringsknapparna på tangentbordets två översta rader är allt du behöver för att navigera i Clarias 

gränssnitt. De är separerade från övriga knappar genom en tunn vågrät linje som du kan känna genom att föra 

fingrarna över knappsatsöverlägget. 

De två mellersta kolumnknapparna är Föregående- och Nästa-knapparna, eller Uppåt- och Nedåtpilarna. Med 

hjälp av dessa knappar navigerar du i Clarias menyer. När du i en meny trycker på Uppåtpilen läser telefonen 

upp föregående objekt på skärmen. När du trycker på Nedåtpilen läser den upp nästa objekt. I en inläggs- eller 

textvisningsskärm kan du markera tecken, ord eller meningar i texten med dessa knappar. 

Till vänster om Nedåtpilen finns OK-knappen. Bakåtknappen är placerad till höger om Nedåtpilen. Dessa 

knappar är viktiga när du går från en skärm till en annan. 

De två återstående knapparna har två olika funktioner beroende på typ av skärm. 

Menyknappen finns ovanför OK-knappen till vänster. Den startar röstigenkänningssystemet från 

textredigeringsskärmar och från startskärmen. Från de andra skärmarna öppnar den applikationsspecifika 

alternativskärmar. 

Rättningsknappen finns ovanför Bakåtknappen till höger. Den raderar tecken på textredigeringsskärmar och ger 

dig information om anslutningsstatus, batterinivå, GPS och Bluetooth från andra skärmar. 

De 12 sifferknapparna finns på tangentbordets fyra nedersta rader. 

Under de 6 navigeringsknapparna finns en traditionell numerisk knappsats. På den första raden finns knapparna 

1, 2, och 3. På den andra raden finns knapparna 4, 5, och 6. På den tredje finns knapparna 7, 8, och 9. På den 



 

 

sista raden finns knapparna stjärna (*), 0, och fyrkant (#). Under 5:an finns en fysisk upphöjning för att du enkelt 

ska hitta knappen. 

På en textinmatningsskärm liknar knappsatsen den på en traditionell mobiltelefon med fysisk knappsats. Tryck 

till exempel på 2:an två gånger för att skriva bokstaven b, eller tre gånger för att skriva bokstaven c. Du skriver 

siffran 2 genom att hålla ner knappen lite längre. 

När du befinner dig i en textinmatningsskärm kan du rulla genom olika tillgängliga skrivlägen (versaler, 

gemener, siffror) genom att trycka på fyrkant (#), som finns under 9:an. 

I menyskärmar kan du även skriva in objekts numeriska position för att starta dem. Exempelvis öppnar du 

kontaktlistan genom att trycka på Hemknappen om du inte redan är på Startskärmen, sedan på 1:an, och sedan på 

2:an. När du trycker på 1:an öppnas Telefon-menyn, där du finner samtal, kontakter, samtalshistorik och 

genvägsfunktioner. När du trycker på 2:an öppnas kontaktlistan. 

 

Navigering och menystruktur 

Alla menyer visas som lodräta listor på skärmen och är numrerade så att du vet hur många rader lång den aktiva 

menyn är. Claria läser upp den första raden på skärmen. Det är den raden du väljer om du trycker på OK-

knappen. 

När du är på en skärm du är obekant med är det bra att ha som vana att använda Nedåtpilen för att bläddra ner till 

det sista menyobjektet. Du kan sedan bläddra tillbaka till önskat objekt genom att använda Uppåtpilen och sedan 

välja objektet med OK-knappen. 

Om du regelbundet använder en viss funktion kan du lära dig den numeriska genvägen för att snabbare få 

tillgång till funktionen. Det är till exempel enklare att nå Samtalshistorik genom att från startskärmen trycka på 

1:an och sedan på 3:an istället för att trycka på OK för att öppna skärmen, trycka två gånger på Nedåtpilen och 

sedan på OK igen. 

Slå in PIN-koden 

Med standardinställningarna visar PIN-inmatningsskärmen stjärnor (*) istället för siffror (för ökad sekretess). 

Vill du att Claria ska läsa upp vad du har skrivit, trycker du på fyrkant (#) under 9:an. Tryck på OK för att 

bekräfta. 

 

Mata in text: använda tangentbordet och röstigenkänningen 

Clarias knappsats är mycket lik knappsatsen på en vanlig telefon. Observera att Claria har ett ABC-tangentbord 

och inte prediktiv textinmatning. Vill du skriva ”hello” trycker du snabbt två gånger på 4:an för H, två gånger på 

3:an för E och tre gånger på 5:an för L. Vänta tills du känner vibrationen som anger att telefonen är redo för 

nästa bokstav och tryck sedan tre gånger på 5:an för L, och så vidare. 

Du kan justera upprepningsfördröjningen mellan två bokstäver med hjälp av samma knapp. Gå till ”9-

Inställningar”, sedan till ”4 – Tangentbord” och vidare till”1 – Upprepningsfördröjning”. Om du ökar 

fördröjningen mellan två bokstäver kommer tiden från att du skriver en bokstav till vibrationen som bekräftar 

denna bokstav att öka. Minskar du fördröjningen kan du skriva snabbare. 

Du raderar ett tecken genom att trycka på Rättningsknappen. 

Du ändrar skrivläge (från siffror till versaler eller gemener) genom att trycka på fyrkant, under 9:an. Med den här 

knappen kan du växla mellan gemener, blandat läge och sifferläge. 

Observera också: 



 

 

 Förutom för lösenord och numeriska fält kommer den första bokstaven i ett fält eller den första 

bokstaven efter en punkt att vara en versal. Följande bokstäver blir automatiskt gemener (dvs. små 

bokstäver). 

 När ditt tangentbord är i versal- eller gemenläge kan du skriva en siffra genom att hålla ner motsvarande 

sifferknapp. 

Detta gör att du oftast kan skriva hela dina meddelanden i gemenläget. Den första bokstaven i varje mening 

kommer automatiskt att bli en versal, och du kan skriva siffror utan att ändra skrivläge. 

 

1.1.1.  Specialtecken på knappsatsen 

Specialtecknen finns på följande knappar: 

På 1:an: punkt, apostrof, kommatecken, frågetecken, utropstecken, citattecken. 

På stjärna (*): snabel-a, minustecken eller streck, plus, stjärna, snedstreck, lika med, procent, fyrkant, et-tecken 

(&), euro, dollar, pund, yen, paragraf. 

På 0:an: mellanslag, ny rad, kolon, semikolon, understreck, vänsterparentes, högerparentes, större än ( > ), 

mindre än ( < ), rak vänsterparentes, rak högerparentes, tilde (~), lodrätt streck (|). 

 

1.2. Röstigenkänningsinmatning: tips för bästa resultat 

Om du har en 3G/4G- eller wi-fi-anslutning startar du röstigenkänningen från vilket textinmatningsfält som helst 

genom att trycka på Menyknappen (ovanför OK). 

Viktigt! När du använder röstigenkänningen måste du tänka på att ... 

 inte börja prata före pipet och vibrationen. 

 placera mikrofonen nära munnen (på cirka 5–10 centimeters avstånd), ungefär som när du ringer någon. 

 vara helt tyst innan du börjar prata och uttala orden mycket tydligt redan från början. Du måste till 

exempel undvika att inleda din mening med ”Öhm”. 

 diktera i ett svep utan att pausa eftersom röstigenkänningen kommer att stoppas så fort den upptäcker en 

paus. 

 vara tyst ett ögonblick när du har slutat att prata, tills telefonen vibrerar för att meddela att texten har 

blivit sparad. 

Claria infogar inte röstigenkänningsresultatet omedelbart, utan dirigerar först om dig till en bekräftelseskärm för 

texten du har läst in, där du kan välja mellan olika tolkningsförslag. 

Tryck på Bakåtknappen för att återvända till textinmatningsfältet utan att lägga in resultatet från 

röstigenkänningen, eller tryck på OK för att lägga in valt förslag i texten. Texten kommer då att läggas in vid 

pekarens nuvarande position och uttalsnivån kommer att vara inställd på ”ord”. Du kan sedan enkelt läsa om den 

inmatade texten ord för ord genom att använda pilknapparna. 

Observera att du på det här sättet kan diktera en text i flera omgångar genom att upprepa röstigenkänningen flera 

gånger. 

1.3. Ändra uttalsnivån för textuppläsningen när du skriver 

I nästa kapitel, ”Styra talsyntesen” förklaras i avsnittet ”Ändra uttalsnivån” hur du får telefonen att läsa upp 

texten tecken för tecken, ord för ord eller mening för mening. Vilken uttalsnivån än är, kan du använda Uppåt- 

och Nedåtpilarna för att gå framåt eller bakåt i texten. 

 



 

 

2. Styra talsyntesen  

 

2.1. Utföra genvägsgester för att styra talsyntesen 

Claria erbjuder omedelbar tillgång till några av talsyntesens avancerade funktioner genom enkla gester på 

skärmen. Gesterna måste utföras på skärmens visningsdel ovanför navigeringsknapparna. 

Observera att den övre delen av skärmen (precis vid den övre delen av knappsatsöverlägget) inte är tryckkänslig. 

Utför alla gester nära den första knappraden på knappsatsöverlägget, snarare än längst upp på skärmen. 

 

2.2. Stoppa och återuppta uppläsning 

Om skärmen är aktiv kan du peka med ditt finger var som helst på skärmen för att stoppa pågående uppläsning 

(eller på samma sätt återuppta uppläsningen, eller repetera senast upplästa post). 

Du gör pekningsgesten genom att trycka på skärmen och snabbt flytta bort fingret utan att dra det över skärmen. 

Du bör inrikta dig på att vara lika snabb som när du använder ett fysiskt tangentbord. Tiden du rör skärmen bör 

vara ungefär en tredjedels sekund. 

 

2.3. Öka och sänka uppläsningshastigheten i menyer och texter 

Det finns flera sätt att justera en skärms uppläsningshastighet. Du kan: 

1) Gå till ”9 – Inställningar”, sedan till ”3 – Språk och vokalisering” och vidare till ”5 – Talhastighet”. Du 

kan öka och sänka hastigheten med Uppåt- och Nedåtpilarna. 

2) Hålla ett finger på skärmen och samtidigt trycka flera gånger på 5:an för att sänka talhastigheten, eller 

på 6:an för att höja hastigheten. Det här valet är tillgängligt från alla skärmar. 

3) Hålla tre fingrar (vanligen pekfingret, långfingret och ringfingret) på skärmen och dra dem uppåt för att 

höja hastigheten, eller nedåt för att sänka hastigheten. Upprepa detta flera gånger för att justera 

hastigheten flera nivåer. Bäst är att hålla fingrarna lodrätt aningen särade, ungefär 1 eller 2 centimeter 

ovanför första knappraden. 

Claria har två uppläsningshastigheter som du kan styra separat, en för menyer och en för textvisningsskärmar. 

 

2.4. Byta uppläsningsspråk för en text (meddelande, e-post, etc.) 

Om du får SMS eller e-post eller läser en bok på ett annat språk kan du snabbt byta språk på talsyntesen genom 

att välja bland tre användardefinierade språk. Du kan rulla bland standardspråken eller välja vilka språk du vill 

ha med i listan i Inställningar. 

Du väljer ett av de tre valda språken genom att hålla ett finger på skärmen och samtidigt trycka på 7:an för röst 1, 

8:an för röst 2 eller 9:an för röst 3. 

Du kan också byta språk genom att snabbt peka på skärmen med 3 fingrar (vanligtvis pekfingret, långfingret och 

ringfingret). 

I Clarias meny Inställningar kan du välja upp till tre uppläsningsspråk som du snabbt kan växla mellan. Det gör 

du genom att gå från startskärmen till ”9 – Inställningar”, sedan till ”3 –- Språk och uppläsning” och vidare till 

”2 – Uppläsningsröster”. Observera att röst 1 är standardrösten. 

 



 

 

2.5. Välja uttalsnivån bokstäver, ord, meningar eller stycken för texter och textinmatningsskärmen.  

Du kan ändra uttalsnivån för textvisningsskärmar (meddelanden, e-post, artiklar etc.) och 

textredigeringsskärmar. Observera att den här funktionen inte finns tillgänglig för andra skärmar, som 

meddelandelistan och inkorgen. 

Du växlar uttalsnivå genom att hålla ett finger på skärmen och samtidigt trycka på 1:an för att läsa tecken för 

tecken, 2:an för att läsa ord för ord, 3:an för att läsa mening för mening eller 4:an för att läsa stycke för stycke. 

Du kan också växla nivå med en inzoomnings- eller utzoomningsgest. Du utför en utzoomningsgest genom att 

placera två fingrar nära varandra på skärmen (till exempel tummen och pekfingret) och dra dem ifrån varandra 

medan de är i kontakt med skärmen. Du zoomar in på motsatt vis genom att placera två fingrar på skärmen cirka 

tre centimeter från varandra och snabbt föra ihop dem. 

3.  Utforska startskärmen  

 

Utforska startskärmen och huvudmenyerna genom att använda Uppåt- och Nedåtpilarna och OK- och 

Bakåtknapparna. 

 

3.1. Läsa upp information om nätverk, batteri, tid och datum samt aviseringar 

Du får information om nätverk och batteri upplästa genom att trycka på Rättningsknappen uppe i knappsatsens 

högra hörn. 

Claria läser upp nätverksinformationen först: wi-fi-nät och signalstyrkan för wi-fi om telefonen är ansluten till ett 

wi-fi-nätverk, sedan typ av mobilnät (3G innebär att du har tillgång till internet) och dess signalstyrka. Sedan 

anger Claria batteriets laddningsnivå i procent och om GPS och Bluetooth är aktiverade. Slutligen läser Claria 

upp namnet på ditt mobilnätverk. 

Du får telefonen att läsa upp dagens datum och ange om något larm är på genom att trycka på stjärna (*) under 

7:an. Vill du få en sammanfattning av aviseringar om missade samtal, meddelanden och olästa mejl, trycker du 

på fyrkant (#), under 9:an. 

 

3.2. Använda röstigenkänningssystemet för att slå ett nummer eller välja en kontakt att ringa eller 

sända ett meddelande till 

Om du har en internetanslutning (antingen wi-fi eller 3G) kan du använda röstigenkänningen för att slå ett 

nummer eller välja kontakter från startskärmen. 

Det gör du genom att trycka på Menyknappen. 

Tänka på att följa råden i avsnitt ”1.2 – Röstigenkänningsinmatning”. Du bör särskilt tänka på att tala tydligt 

efter pipet och inte göra några ljud som ”Hmm ...”. 

 

3.2.1. Slå ett telefonnummer  

Du slår ett nummer enkelt genom att läsa upp numret du vill ringa. Tryck på Menyknappen och säg exempelvis 

”0 207 112 12 12” och tryck sedan OK för att bekräfta uppringningen. Vill du skicka ett meddelande trycker du 

på Menyknappen och säger ”meddelande 0 207 112 12 12” och trycker sedan på OK för att bekräfta och öppna 

textinmatningsskärmen. Du kan då använda röstigenkänningen för att skriva ditt meddelande. 

3.2.2. Avancerade funktioner: röstgenvägar för att välja en kontakt 

Om du vill använda röstgenvägar effektivt kan du behöva ”träna” Claria-telefonen att koppla intuitiva 

röstinstruktioner till rätt kontakt i kontaktlistan. I vissa fall räcker det att använda förnamnet på personen du vill 



 

 

ringa för att Claria ska hitta kontakten. Du kan ibland behöva lära Claria att känna igen ett namn på en kontakt 

genom att följa stegen nedan. 

 

Låt oss säga att du vill ringa en kontakt vid namn Stefan Jordal (så som han anges i din kontaktlista), som också 

råkar vara din far: 

 Om det endast finns en Stefan i din kontaktlista så är det enklaste sättet att ringa honom att starta 

röstigenkänningssystemet och säga ”Stefan” eller ”ring Stefan”. 

 Om du har två eller fler kontakter som heter Stefan kommer Claria att be dig välja mellan de olika 

matchande kontakterna. 

 Om Claria inte hittar rätt kontakt kan du lära telefonen att bli mer exakt. Du kan till exempel starta en 

ny röstigenkänning och den här gången säga ”ring Stefan Jordal”. Claria kommer då att fråga dig om du 

vill skapa en ny röstgenväg. Tryck på OK och välj sedan önskat nummer bland dina kontakter genom 

att använda Uppåt- och Nedåtpilarna. 

Notera att du kan koppla vilka ord som helst till en kontakt. Du kan till exempel säga ”ring pappa”, och sedan 

koppla den meningen till din pappas nummer. Om din pappa har ett hemnummer och ett mobiltelefonnummer 

kan du länka meningen ”ring pappa hemma” till hans hemnummer, och ”ring pappa mobil” till hans 

mobiltelefonnummer. 

För bästa resultat kan du vara tvungen att spela in två eller tre röstgenvägar för vissa av dina kontakter, för att 

täcka in ofrivilliga variationer i ditt uttal.  

 

4. Ringa med Claria 

4.1. Ringa ett samtal: slå ett nummer, svara, hänga på, använda högtalaren 

4.1.1. Slå ett nummer 

Du slår ett nummer genom att gå till startskärmen och trycka 1:an två gånger. Då öppnas menyn ”1 – Telefon”. 

Välj sedan den första raden, ”1 – Slå ett nummer”. 

Sedan kan du slå ett nummer med det numeriska tangentbordet. Tryck på OK för att börja ringa. 

Du kan också läsa upp numret du vill ringa med röstigenkänningen genom att trycka på Menyknappen. 

 

4.1.2. Håll telefonen en bit från ditt öra under ett samtal för att använda tangentbordet 

Om du under ett samtal vill använda tangentbordet måste du ta bort telefonen från örat, eftersom en 

närhetssensor inaktiverar skärmen under samtal. 

4.1.3. Lägga på 

Du avslutar ett samtal genom att trycka på Bakåtknappen. Du kan också bestämma att Hemknappen ska avsluta 

samtal i Androids tillgänglighetsinställningar. 

4.1.4. Svara i telefonen och få uppringarens namn uppläst  

Du svarar på ett samtal genom att trycka på OK. Du avvisar ett samtal genom att trycka på Bakåtknappen. Du får 

uppringarens namn uppläst under ringsignalen genom att peka på skärmen med ett finger. Ringsignalen tystas då 

och personens namn läses upp.  

Om du har lämnat samtalsskärmen under samtalet trycker du på Hemknappen och sedan på 1:an två gånger för 

att gå tillbaks till samtalsskärmen. 



 

 

4.1.5. Använda högtalaren 

När du ringer någon och vill sätta på eller stänga av högtalaren trycker du på OK. 

4.1.6. Använda funktionen ”Samtal väntar” 

När någon ringer till dig när du redan talar i telefonen kommer du att höra två pip. Om du vill få reda på vem 

som ringer till dig, flyttar du bara telefonen en bit bort från örat och pekar på skärmen för att få veta numret eller 

namnet på personen som ringer. 

Vill du svara på detta samtal trycker du på OK. För att avvisa det trycker du på Bakåtknappen. Vill du växla från 

ett samtal till ett annat trycker du på Uppåt- och Nedåtpilarna. 

 

4.2. Visa samtalsloggen och missade samtal samt radera samtal 

Samtalsloggen håller reda på de senaste samtalen du har tagit emot, ringt och missat. Du tar fram historiken 

genom att gå till startskärmen och trycka på 1:an och sedan på 3:an. Då öppnas meny ”1 – Telefon” och sedan 

menyobjektet ”3 – Samtalslogg”. 

Observera att det här kommer att nollställa räknaren för ”Missade samtal” i det första menyobjektet ”1 – 

Telefon” på startskärmen. Antalet missade samtal anges när du väljer den första raden på startskärmen, ”1 – 

Telefon” (till exempel: ”1 – Telefon (3)” när du har tre missade samtal). 

Det snabbaste sättet att ringa någon som du nyligen har ringt till är att öppna samtalsloggen och välja det tidigare 

samtalet och sedan trycka på OK för att ringa personen igen. 

Observera att när du befinner dig på samtalsloggskärmen kan du filtrera missade samtal genom att trycka på 

1:an, inkommande samtal genom att trycka på 2:an och utgående samtal genom att trycka på 3:an. 

Du raderar ett samtal från loggen genom att trycka på Rättningsknappen. 

 

4.3. Ringa med hjälp av genvägarna med en lång tryckning på en siffra på startskärmen 

Om du vill kunna ringa upp ännu snabbare till upp till 10 favoritkontakter kan du länka en sifferknapp på 

startskärmen till deras telefonnummer och starta ett samtal genom att hålla in den länkade knappen i över en 

sekund. 

Standardinställningarna länkar 1:an till röstbrevlådan. Om numret till röstbrevlådan inte direkt automatiskt 

identifieras av telefonen kan du fylla i det genom att gå från startskärmen till ”1 – Telefon”, sedan till ”4 – 

Genvägar” och vidare till ”3 – Röstbrevlåda”. 

Du kan också ändra inställningarna för de andra knapparna. Om du exempelvis vill ändra 2:an håller du ned 

knappen i några sekunder på startskärmen. Om ingen kontakt är länkad till knappen kommer Claria att fråga om 

du önskar länka en kontakt till 2:ans genväg. Tryck på OK och välj den kontakt och det telefonnummer du vill 

länka till knappen med hjälp av den filtrerade listan. Från och med nu när du håller ned 2:an i några sekunder på 

startskärmen kommer du att ringa upp den här personen. 

Om du vill länka om en genväg som redan är länkad till en kontakt går du”1 – Telefon”, sedan till ”4 – 

Genvägar” och vidare till”1 – Numeriska genvägar”. 

4.4. Ringa röstbrevlådan 

Du ringer din röstbrevlåda genom att håll ned 1:an i några sekunder på startskärmen (så som beskrivs i 

föregående avsnitt). Om du har valt att länka till ett annat nummer än röstbrevlådan med 1:an kan du ringa din 

röstbrevlåda genom att välja ”1 – Telefon” och sedan ”5 – Röstbrevlåda”. 

 



 

 

5. Hantera kontaktlistan med Claria 

5.1. Skapa och redigera kontakt  

Du skapar eller redigerar en kontakt genom att gå till ”1 – Telefon” och vidare till ”2 – Kontakter” från 

startskärmen för att komma till kontaktlistan. Tryck på Menyknappen för att visa den applikationsspecifika 

menyn. 

Välj ”1 – Skapa” för att skapa en ny kontakt eller ”2 – Redigera” för att redigera kontakten du är på. 

Kontaktformuläret öppnas då. 

Tillgängliga fält för en Claria-kontakt är följande: Förnamn, efternamn, och telefonnummer. De visas som ett 

formulär med en lodrät lista med fält du kan fylla i. I den applikationsspecifika menyn (som öppnas genom att 

trycka på Menyknappen, uppe till vänster på knappsatsen) kan du lägga till följande frivilliga fält: e-postadress, 

adress, födelsedag, anteckningar, och ringsignal. 

Tryck på OK för att öppna fältet du vill redigera, skriv in önskad text och tryck på OK för att bekräfta. Om du till 

exempel vill skriva ”Stefan” som en kontakts förnamn går du till förnamnsfältet, trycker på OK, skriver in 

namnet Stefan med ABC-tangentbordet och bekräftar med OK. 

När alla fält du ville skapa eller redigera är klara och bekräftade, går du till Skickaknappen längst ner på sista 

raden av formuläret och trycker på OK för att spara den nya kontakten eller de ändringar av en befintlig kontakt 

du gjort. 

5.2. Välja en kontakt att ringa eller skicka ett meddelande eller mejl till 

Starta kontaktapplikationen från startskärmen genom att trycka på 1:an och sedan på 2:an. Välj kontakten du vill 

skicka ett meddelande till genom att rulla genom listan eller använda kontaktfiltret genom att skriva första 

bokstaven i för- eller efternamnet. 

Observera att den filtrerade listan innehåller alla kontakter vars för- eller efternamn börjar med de inskrivna 

bokstäverna. Om du till exempel skriver bokstäverna S, T och E kommer alla kontakter vid namn STEFAN att 

visas, men också de kontakter vars efternamn börjar på ”STE”. 

Tryck på OK för att gå till det kontaktkort du har valt. Välj telefonnumret, sedan ”1 – Ring” eller ”2 – 

Meddelande”, eller välj en e-postadress att sända ett mejl till. 

5.3. Radera en kontakt  

Du raderar en kontakt från kontaktlistan genom att trycka på Menyknappen och sedan välja den tredje raden ”3 – 

Radera” och bekräfta med OK. 

5.4. Importera kontakter från SIM-kortet  

Om du använder ett Gmail-konto för att spara dina kontakter, kan du synkronisera dem på din telefon genom att 

följa anvisningarna i kapitel 14. Din telefon kommer då automatiskt att få alla dina kontakter. 

Om du inte använder Gmail kan du ändå importera alla kontakter du har på ditt SIM-kort. Du gör det genom att 

öppna kontaktlistan och trycka på Menyknappen för att visa den applikationsspecifika menyn för kontaktlistan. 

Välj ”Importera från SIM-kort” och bekräfta för att importera alla kontakter från SIM-kortet till kontaktlistan. 

Det kan ta ungefär 30 sekunder. 

5.5. Importera kontakter från en Nokia-fil (.NBU) 

Om dina kontakter inte är sparade på SIM-kortet, utan i telefonens minne, finns det två sätt att kopiera dem till 

Claria-telefonen: 

- Om du inte har många kontakter kopierar du dem från din förra telefons internminne till SIM-kortet och 

sätter sedan in SIM-kortet i Claria-telefonen och följer anvisningarna för import ovan. Vill du kopiera 

kontakterna från din gamla telefon till SIM-kortet går du till kontaktlistan, trycker på Alternativ och 

söker efter en rad där det står ”spara alla kontakter”, eller ”markera alla kontakter” och trycker sedan på 

”kopiera”. 



 

 

- Om du har för många kontakter för att de alla ska rymmas på ditt SIM-kort, och om din förra telefon var 

en Nokia, installerar du Nokia PC Suite på din dator (http://www.nokia.com/gb-

en/support/product/nokia-suite/). Starta denna programvara, anslut telefonen till datorn och tryck på OK 

för att ställa din telefon i ”PC Suite”-läge. Gå tillbaka till programvaran och välj dina kontakter. Välj 

var du vill spara NBU-filen. Sedan kopierar du NBU-filen till rotkatalogen på din Claria-telefon, startar 

Kontakt-appen, trycker på Menyknappen och väljer ”Importera kontakter från en NBU-fil”. 

6. 8- Läsa och skicka textmeddelanden med Claria 

 

På startskärmen väljer du ”2 – Meddelanden” och trycker på OK. Skärmen du tas till är huvudkorgen för 

meddelanden, visad som en lista. Väljer du den första raden kan du direkt skriva ett nytt meddelande. På de 

följande raderna hittar du listan över alla meddelanden du har fått, i kronologisk ordning med de nyaste högst 

upp. Huvudkorgen innehåller mottagna meddelanden, utkast, och olästa meddelanden.  

6.1. Skicka ett meddelande  

Om du vill börja skriva ett nytt textmeddelande väljer du den första raden i huvudkorgen och trycker på OK. 

Du kan välja mottagare på tre olika sätt: 

- Manuellt, genom att välja ”1 – Slå ett nummer”. 

- Från kontaktlistan, genom att välja ”2 – Välj kontakt”. Du blir omdirigerad till kontaktlistan. 

- Genom röstigenkänning, genom att välja ”3 – Röstinmatning”. 

När mottagarens nummer är inmatat finns det två sätt att mata in meddelandet. Dessa beskrivs i avsnittet ”Mata 

in text: använda tangentbordet och röstigenkänningen”. 

När du är klar med redigeringen av meddelandet trycker du på OK och bekräftar sedan innehållet i meddelandet. 

Skicka det genom att trycka på OK en gång till. 

Du kan också lägga till en bild eller kontaktfil i dina SMS. Efter att du har bekräftat texten du skrivit, väljer du 

”5 – Infoga ett dokument” och välj sedan ”1 – Bild” eller”2 – Kontakt”. Om du väljer ”1 – Bild” kommer du att 

få tillgång till DCIM-mappen där du får välja vilken bild av de bilder som finns sparade i mappen som du vill 

skicka. Väljer du ”2 – Kontakt” får du tillgång till kontaktlistan, där du väljer kontakten du vill infoga i 

meddelandet. 

Om du är osäker på vilket dokument du infogat kan du undersöka det genom att trycka på ”4 – Information om 

infogat dokument” innan du skickar meddelandet. Om det inte är det dokument du ville skicka kan du trycka på 

”6 – Radera infogat dokument”. 

Om du vill spara meddelandet som ett utkast trycker du på Hemknappen eller på Bakåtknappen och trycker 

sedan på OK. Du finner dina utkast i Huvudboxen eller genom att trycka på Menyknappen och sedan på ”5 – 

Utkast”.  

Om du vill skicka ett meddelande till flera mottagare samtidigt väljer du alternativ ”4 – Flera mottagare” från 

menyn ”Välj mottagare”. Du kan då lägga till mottagare, en i taget. När alla mottagare är valda väljer du 

alternativ ”4 – Skriv meddelande” för att redigera meddelandet och trycker på OK. På den sista skärmen kan du 

välja att sända meddelandet, granska mottagarlistan eller lägga till en ny mottagare. 

Om du vill bekräfta att ditt meddelande har blivit sänt, aktiverar du Leveransrapporten genom att trycka på 

Menyknappen och sedan på ”7 – Parametrar”. Du kan då granska dina sända meddelanden genom att trycka på 

Menyknappen från appen Meddelande och välja ”4 – Utkorg”. Välj det meddelande du vill granska skickandet 

av. Du kommer att höra ”Meddelande levererat” följt av namnet på mottagaren. 

Om meddelandet inte har skickats får du reda på detta med en ljudsignal. 



 

 

6.2. Kontrollera textmeddelanden 

Använd Uppåt- och Nedåtpilarna för att bläddra bland dina meddelanden. I huvudkorgen får du en överblick 

över meddelandena, men de olika uttalsnivåerna finns inte tillgängliga. Om du vill läsa hela innehållet i ett av 

meddelandena trycker du på OK när du kommer till önskat meddelande. 

Om du vill läsa meddelanden du har skickat trycker du Menyknappen och väljer ”4 – Utkorg” från huvudkorgen. 

 

6.3. Kontrollera MMS 

Om du vill bläddra bland dina MMS öppnar du appen Meddelanden och väljer ”2 – Gå till MMS”. Dina MMS 

visas då i kronologisk ordning. 

Om du är ovan att ta emot eller skicka MMS kan du inaktivera den förenklade tillgången till MMS genom att 

trycka på Menyknappen, gå ner till ”7 – Parametrar” och inaktivera ”5 – Förenklad tillgång till MMS”. 

 

6.4. Svara på ett meddelande  

Du svarar på ett meddelande genom att gå till det meddelande du vill svara på genom att trycka på OK från 

inkorgen och trycka på OK en gång till från meddelandevisningsskärmen. Du kommer då att öppna en 

textinmatningsskärm där du kan mata in meddelandet, antingen med tangentbordet eller med röstigenkänningen. 

Du vidarebefordrar ett meddelande genom att välja ”3 – Vidarebefordra” från Alternativ-menyn, Välj sedan 

mottagare och meddelande. 

6.5. Radera ett meddelande 

Du raderar ett meddelande från inkorgen genom att trycka på Rättningsknappen två gånger. Telefonen kommer 

då att be dig bekräfta att du verkligen vill radera meddelandet. 

Du raderar ett meddelande från meddelandevisningsskärmen genom att gå till det meddelande du vill radera, 

trycka på Meny, välja ”2 – Radera” och bekräfta att du vill radera meddelandet genom att trycka OK. 

7. Kontrollera och kicka e-post med Claria 

 

Gå till startskärmen, välj ”3 – E-post” och tryck på OK. Skärmen du tas till är din e-post-inkorg, visad som en 

lista. På den första raden kan du välja att skriva ett nytt mejl. På de följande raderna kommer du att finna alla 

mejl du har mottagit sorterade i kronologisk ordning med de nyaste högst upp. 

 

7.1. Skicka ett mejl 

Du börjar skriva ett nytt mejl genom att gå till den e-postinkorgens första rad och trycka på OK. 

Du kommer då att tas till formuläret för nya mejl. 

I formuläret finns sex rader. På den första raden kan du välja huvudmottagare med ABC-tangentbordet (snabel-a 

är det första tecknet på knappen stjärna (*), under 7:an. Punkt är det första tecknet på 1:an. 

 När du matar in de första bokstäverna av en e-postadress kommer Claria att ge dig en lista med 

motsvarande adresser från kontaktlistan. Du kan utforska listan med Nedåtpilen. 

 Du kan också direkt skriva de första bokstäverna i en kontakts namn. 

På den andra raden kan du välja de mottagare du vill skicka en kopia till (cc). 

På den tredje raden kan du skriva in ämne (antingen med tangentbordet eller med röstigenkänning). 



 

 

Den fjärde raden är innehållet i ditt mejl (här kan du också välja mellan att använda tangentbordet eller 

röstigenkänningssystemet). 

På den femte raden kan du infoga filer i dina mejl. När du trycker på OK kommer du att tas till Clarias 

filhanterare där du med Uppåt- och Nedåtpilarna kan bläddra genom mapparna i internminnet. Tryck på OK för 

att välja filen du vill infoga.  

När du har redigerat klart går du till den sjätte raden och trycker på OK. Claria låter dig granska innehållet en 

gång till och ber dig bekräfta sändningen, vilket du gör genom att trycka på OK en gång till. 

Om du bestämmer dig för att avsluta e-post-appen medan du redigerar ett mejl kommer mejlet automatiskt att 

sparas i Utkast i e-post-appen. 

7.2. Kontrollera och hantera mejl  

Du navigerar i mejllistan i inkorgen med Uppåt- och Nedåtpilarna. Öppna ett mejl genom att trycka på OK och 

gå tillbaka till listan genom att trycka på Bakåtknappen.  

Du bläddrar i mottagarlistan för det mejl du läser genom att trycka på Menyknappen och välja ”1 – Mottagare”. 

Du kan lägga till en e-postadress som kontakt genom att trycka på OK eller Meny när du är på adressen. Du kan 

då välja att lägga till den till en befintlig kontakt eller skapa en ny.  

De andra alternativen är att svara, vidarebefordra, radera, flytta ett meddelande etc. 

Du tar fram listan över webblänkar i ett mejl för att kunna öppna dem i Clarias webbläsare genom att trycka på 

Menyknappen och sedan på ”8 – Visa länkar”. Tryck på OK för att öppna vald länk. 

Du tar fram listan över infogade filer i ett mejl genom att trycka på Menyknappen och välja ”9 – Infogade filer”. 

Antalet infogade filer läses upp med menynamnet. Du kan sedan trycka på OK för att visa vald fil. Formaten 

som Clarias e-post-app stöder är: PDF, RTF, TXT, DOC, DOCX. 

Filer vars format ännu inte stöds (till exempel PPTX och XLSX) kan ändå laddas ner till telefonens 

nedladdningsmapp. Du kommer åt dem via filhanteraren bland verktygen, en dator eller en annan Android-app. 

Du bläddrar bland de olika mapparna i brevlådan genom att trycka på Menyknappen och sedan välja ”8 – 

Mapplista”. 

Du kan också markera ett mejl som oläst genom att trycka på Menyknappen från inkorgen och välja ”7 – 

Markera som oläst”. 

 

7.3. Svara på ett mejl 

Du svarar på ett mejl genom att gå till inkorgen och leta reda på mejlet du vill svara på. Tryck på OK eller 

Menyknappen och välj ”2 – Svara”. Du kommer då till en skärm där du kan mata in meddelandet. 

Om du i alternativmenyn väljer ”3 – Svara alla” eller ”4 – Vidarebefordra” kommer mejlformuläret att öppnas 

med ifylld mottagarinformationen. Du kan då redigera mejlet. 

7.4. Radera ett mejl 

Du raderar ett mejl genom att gå till mejlet du vill radera i e-post-inkorgen och trycka på Rättningsknappen två 

gånger. Då öppnas en bekräftelseskärm. Bekräfta att du vill radera mejlet. Du kan också bekräfta raderingen 

genom att trycka på OK. 

Du raderar ett mejl från mejlvisningsskärmen genom att gå till mejlet du vill radera och trycka på Meny, sedan 

på ”5 – Radera” och bekräfta. 

Du tömmer e-post-appens papperskorg genom att trycka på Menyknappen på inkorgsskärmen och välja ”0 – 

Töm papperskorgen”. 

 



 

 

7.5. Lägga till ett e-postkonto 

Första gången du öppnar e-post-appen kommer appen att be dig ställa in ditt e-postkontos parametrar. 

Om du vill lägga till ett annat konto senare går du till kontolistan från inkorgen genom att trycka på ”9 – 

Inställningar och konton” och lägga till ett nytt konto genom att trycka på Menyknappen, sedan på ”1 – Lägg till 

konto”. Observera att du endast kan lägga till ett redan befintligt konto (alltså inte skapa en ny e-postadress via 

Claria). 

I konfigurationsskärmen ombeds du på första raden att fylla i din e-postadress (till exempel: 

stefan.jordal@gmail.com) och på den andra raden ditt lösenord. Var försiktig när du gör det här, eftersom ditt 

lösenord kommer att läsas upp för att undvika misstag. Om du inte vill att någon ska höra ditt lösenord 

rekommenderar vi att du tillfälligt sänker volymen på talsyntesen. På den tredje raden kan du bekräfta 

informationen. 

De flesta e-postadressändelser känns igen av telefonen och ställs in automatiskt. Om så är fallet med din adress 

kommer en skärm att visas där du får välja mellan automatisk och manuell inställning. Vi rekommenderar att du 

väljer automatisk inställning. Om automatiska inställningar inte finns tillgängliga kommer ett andra formulär att 

visas, och du kommer att bli tvungen att manuellt ställa in e-postservern. Du kan kontrollera informationen på 

internet och hitta dina kontoinställningar. Ett exempel på en sådan konfiguration finns tillgängligt på ljud-CD:n.  

När informationen är ifylld kan du namnge ditt konto och lägga till en beskrivning. 

8.  Använda Clarias synhjälpmedelsappar 

8.1. Kameraapplikationen 

8.1.1. Ficklampa, foto och video, galleri 

Fotofunktionen låter dig ta bilder genom att trycka på OK eller genom att peka på skärmen (i Vox-läge). Gå till 

appen Kamera och tryck på ”1 – Ta foto” för att få tillgång till fotofunktionen. Efter att du har tagit en bild kan 

du välja att antingen gå tillbaka till kameran eller lägga till en beskrivning av bilden du nyss tog. Om du vill 

aktivera eller inaktivera blixten trycker du på 1:an. Använd Uppåt- och Nedåtpilarna för att zooma in och ut. Om 

du trycker på Menyknappen kan du välja upplösning, aktivera och inaktivera ansiktsigenkänning samt ställa in 

blixten. Ansiktsigenkänningsfunktionen kommer att läsa upp antalet ansikten kameran hittar i bilden. 

Med videofunktionen (”2 – Spela in video”) kan du spela in videor genom att trycka på OK. Tryck på OK igen 

för att avsluta inspelningen. Ficklampan och zoomen fungerar på samma sätt som för foton. Använd Uppåt- och 

Nedåtpilarna för att zooma. Genom att trycka på Menyknappen kan du välja videons upplösning och ställa in 

blixtläget. 

I Galleriet hittar du de foton och filmer som finns lagrade på telefonens internminne. Gallerifunktionen listar 

först mapparna med bilder och filmer. Efter att du har valt en mapp visas en lista över bilder och filmer. Bläddra 

genom filerna med Uppåt- och Nedåtpilarna och tryck på OK för att visa vald bild eller film. Använd 

Menyknappen för att redigera en bilds beskrivning, radera och visa mer detaljerad information om filen. 

På samma menyskärm kan du också: 

- Starta optisk teckenläsning (OCR) på det valda fotot. 

- Skicka filen via e-post. 

- Skicka filen via MMS. 

Om du vill överföra bilder och filmer till din dator kopplar du in telefonen till datorn, öppnar DCIM-mappen och 

sedan Kamera-mappen. 



 

 

Med funktionen ”Aktivera ficklampa”, som finns på den femte raden i appen Kameras huvudmeny, kan du 

använda telefonens blixt som ficklampa. Funktionen har ingen inverkan på blixtens aktivering när du tar ett foto 

eller spelar in en film. 

8.1.2. Streckkodsläsare 

Vänligen notera att den här funktionen inte ger perfekta resultat och kan vara svår att använda. Vi erbjuder den 

här funktionen eftersom den kan vara användbar och praktisk, men att få ett exakt resultat kan ta tid, och du 

kommer troligen att behöva flera försök. Det enda sättet att få bra resultat är att lägga telefonen rakt över koden 

för att ta en välkalibrerad bild, vilket kan vara svårt för en person utan syn eller med bara svag syn (streckkoden 

kan till exempel vara svår att hitta). Det kan vara bra med hjälp från en seende person för att bli bekväm med den 

här applikationen. 

Observera att vi använder samma teknik andra streckkodsläsarna som finns tillgängliga till smarta telefoner. 

Våra tester visar att vår applikation är lika effektiv som de bästa vi testade. 

Du startar streckkodsläsaren genom att öppna ”4 – Kodskannern” på appen Kameras huvudskärm. Läsaren 

startar omedelbart. Du kan trycka på 1:an för att aktivera eller inaktivera blixten i läget ”konstant på”, vilket kan 

förbättra resultaten beroende på objektet och ljusförhållandena. Genom att trycka på Menyknappen kan du ändra 

fokusläge: Kontinuerligt (läsaren anpassar fokus efter objektet), Makro (fokus är satt till ungefär 5–10 centimeter 

framför kameran) eller Automatiskt. 

När Kodskannern startas bör du försöka placera objektet vars kod du vill läsa 10 till 15 centimeter från telefonen, 

och mycket långsamt föra objektet mot kameralinsen för att försöka identifiera streckkoden. 

När streckkoden har blivit identifierad föreslår Claria att en streckkodssökning på nätet startas, och i de flesta fall 

hittas objektet bland de första sökresultaten. För att få snabbare tillgång till resultatet trycker du på 3:an för att gå 

genom sökresultaten. 

Genom att trycka på Menyknappen från skärmen som visar den igenkända koden kan du spara en röst- eller 

textanteckning länkad till den här streckkoden. Röstanteckningen kommer automatiskt att läsas upp nästa gång 

du läser in den koden, och du kan hämta anteckningen genom att trycka på Menyknappen. 

Det kan ta lite tid att få fram ett tillfredsställande resultat, eftersom det enda sättet att ta en bra bild av en 

streckkod är att rikta in kameran perfekt. Du kan behöva hjälp från en seende person första gången du använder 

Kodskannern. 

8.2. Läsa ett dokument med optisk teckenläsning (OCR) 

Med den optiska teckenläsningen (OCR) i Claria kan du mycket enkelt skanna och läsa enkla dokument (post, 

restaurangmenyer ...). Den här applikationen kan vara särskilt användbar när du reser och för vardagligt bruk. 

Den ger ett resultat som är bland de bästa för befintliga mobil-OCR-appar, och den har en av de kortaste 

analystiderna (under 5 sekunder). 

För bästa resultat kan det vara användbart att få hjälp med placeringen av telefonen från en seende person de 

första gångerna du använder appen. 

Du startar den optiska teckenläsningen från startskärmen genom att gå till ”4 – Synhjälp”, sedan till ”1 – OCR”. 

I metoden som beskrivs nedan skannar du in ett A4-papper i två delar, först den övre halvan, sedan den nedre 

halvan av sidan. Du kan också försöka skanna hela sidan på en gång om texten inte är för liten. 

 Placera dokumentet lodrätt framför dig (det spelar ingen roll om sidan är upp och ner) på en platt yta 

(helst med enfärgad ljus bakgrund). 

 Placera telefonen rätvinkligt på dokumentet, med pekskärmen uppåt (om dokumentet är i stående 

format placerar du telefonen liggande). 

 Placera nederkanten av telefonen parallellt med högersidan av dokumentet, så att telefonens kamera 

pekar mot mitten av övre delen av dokumentet, och lämna ett utrymme om ungefär tre fingerbredder 

mellan telefonen och dokumentets övre kant för en bra placering. 



 

 

 Använd båda händerna för att ta tag i telefonens hörn med tummen och långfingret, och lyft upp 

telefonen lodrätt så att du kan lägga dina armbågar på bordet och vara stadig medan du håller en bra 

fokus på övre halvan av dokumentet. 

 Peka var som helst på skärmen med pekfingret, eller tryck på OK eller volymknappen för att ta en bild, 

medan du är så stilla som möjligt tills du hör ljudet som bekräftar att fotot har tagits. Observera att det i 

vissa fall kan vara bra att aktivera blixten genom att trycka på 1:an. 

 Den optiska teckenläsningen kommer att läsa upp dokumentet och vända det ifall bilden är tagen upp 

och ner. Analysen tar vanligen mindre än 5 sekunder. Om inget händer efter 10 sekunder kan du gå 

tillbaka genom att trycka på Bakåtknappen och ta ett nytt foto. 

Det finns tre riktlinjer du bör följa för att förbättra OCR-kvaliteten: 

- Eftersom de optiska delarna av kameran är mycket ljuskänsliga är det viktigt att det finns tillräckligt 

med ljus på och inte för mycket skugga. Du kan använda blixt genom att trycka på 1:an för att lösa det 

här problemet. 

- För att bilden ska bli tydlig är det viktigt att du är så stilla du kan när du tar den. 

- Och till sist, när du skannar ett A4-dokument är det ibland lättare att göra teckenläsningen i två 

omgångar: först den övre halvan av sidan, sedan den nedre. 

 

När du har skannat ett dokument har du möjlighet att spara texten, bilden av texten eller båda. Det gör du genom 

att trycka på Menyknappen från lässkärmen och välja önskat alternativ. 

Vänligen notera att texten kommer att sparas som en Claria-anteckning, som du kan komma åt via appen 

Anteckning (”5 – Verktyg” och sedan ”5 – Anteckning”). 

Bilden kommer att sparas i Fotogalleriet. Om och du kan föra över den från telefonens internminne till din dator 

från undermappen OCR i mappen DCIM. 

Du kan också välja att läsa dokument på andra språk med OCR-appen. Det gör du genom att trycka på 

Menyknappen när OCR är redo och välja inläsningsspråk mellan tyska, franska, engelska, spanska, italienska 

och nederländska. 

8.3. Identifiera en färg i din omgivning med appen Färg  

Du startar appen Färg från startskärmen genom att gå till ”4 – Synhjälp” och sedan till ”2 – Färg”. 

Du identifiera en färg genom att rikta telefonens kamera mot en yta ungefär 5 till 10 centimeter bort. Claria 

kommer då att berätta vilken färg ytan har. Du kan antingen vänta på att applikationen uttalar färgen eller tvinga 

den genom att peka på skärmen. 

Du kan aktivera eller inaktivera blixten genom att trycka på OK om det inte är tillräckligt ljust. 

Tills vidare har appen Färg svårt att identifiera mycket mörka eller mycket ljusa färger. 

8.4. Kontrollera ljusintensiteten med appen Ljussensor 

Appen Ljussensor avger ett mer eller mindre högt ljud beroende på intensiteten på ljuset som kamerasensorn 

känner av. Du kan använda den här informationen för att avgöra om lampan i ett rum är av eller på och för att 

identifiera ljuskällor och öppningar som dörrar och fönster. 

Det är också möjligt att använda den här appen för att få reda på om du tänder eller släcker ljuset när du trycker 

på en strömbrytare. Det gör du genom att trycka på Menyknappen för att stoppa ljudet, och precis innan du 

trycker på strömbrytaren trycker du på OK för att spara nuvarande ljusintensitet för att jämföra med. Strax 

därefter anger en svag vibration att du kan trycka på strömbrytaren. Applikationen kommer sedan berätta för dig 

om lampan precis tändes eller släcktes. 



 

 

9. Clarias verktyg 

9.1. Dra och släppa filer från din dator till Claria 

Vissa applikationer blir ännu intressantare genom möjligheten att föra över filer från din dator till telefonen eller 

från telefonen till din dator. Det här är självklart möjligt med apparna Anteckning och Röstmeddelande men 

också med MP3-spelaren och Bokläsaren. 

Detta kräver att du: 

- Ansluter telefonen till din dator med medföljande USB-kabel. 

- Om det är nödvändigt kommer datorn att installera drivrutiner för telefonen första gången du ansluter 

den. Det kan ta en stund. Den kommer sedan att dyka upp på datorn som ett USB-minne eller en extern 

hårddisk.  

- Sedan kan du dra och släppa önskade filer från datorn till önskad plats i telefonminnet (TelorionNote 

för anteckningar, TelorionBook för Bokläsarens böcker, DCIM för bilder och filmklipp, Music för 

MP3-spelarens musikfiler och Larm för att lägga till en larmsignal). 

- Kopplar ur din telefon. 

 

9.2. Appen Larm  

Applikation Larm finns i menyn ”5 – Verktyg” och sedan ”1 – Larm. Den ger dig möjligheten att skapa 

återkommande eller engångslarm. 

Kom ihåg att när ditt larm ringer är skärmen aktiverad. En menyskärm kommer att visas, där den första raden är 

”Stoppa” och den andra raden ”Snooze i 10 minuter”. Du stoppar larmet genom att välja den första raden genom 

att trycka på OK, men du kan också skjuta upp larmet 10 minuter om du vill sova lite längre. 

Observera att för att larmet ska ringa måste telefonen vara i viloläge, även om du måste ha telefonen i flygläge. 

Om du stänger av Claria-telefonen helt kommer larmet inte att ringa. 

Den första raden på applikationens huvudskärm är ”1 – Skapa larm”. Sedan följer listan med redan satta alarm. 

Du skapar ett larm genom att välja ”1 – Skapa larm”. Det kommer att öppna larmformuläret. Du kan börja 

genom att mata in tiden för ditt larm genom att skriva 4 siffror (timme timme minut minut), eller 2 siffror om det 

handlar om ett jämnt klockslag (timme timme). 

Tryck sedan på OK för att ställa in upprepningsparametrarna, med vilka du kan bestämma att larmet ska låta på 

givna dagar. På upprepningsskärmen trycker du på OK för att välja eller välja bort dagar då du vill att larmet ska 

ringa och på Bakåtknappen för att spara ändringarna. 

De andra fälten är valfria. Du kan sedan spara larmet genom att trycka på OK på formulärets sjätte rad (skicka). 

Du använder ett befintligt larm genom att välja det och trycka på OK. I en meny får du på den första raden ange 

om du vill aktivera eller inaktivera larmet, på den andra raden om du vill redigera larmet och på den tredje om du 

vill radera det. 

Slutligen trycker du på startskärmen på stjärna (*) under 7:an för att kontrollera antalet aktiverade larm. Antalet 

anges efter datumet. 

Det är också möjligt att lägga till nya larmsignaler. Det gör du genom att ansluta din Claria till din dator (så som 

beskrivs i avsnitt 9.1) och dra och släppa en ljudfil (ofta mp3) till larmmappen innan du kopplar ur din telefon. 

Den nya larmsignalen kommer att visas på larmsignalernas sista rad när du skapar en ny signal.  



 

 

9.3. Appen GPS 

Claria är försedd med fotgängar- och bil-GPS som använder Google Maps-data för att vägleda dig på korta 

avstånd. Att använda GPS:n kräver internetanslutning (wi-fi eller 3G). Det krävs 3G-anslutning i abonnemanget 

från din telefonoperatör för fullständigt mobil användning. 

Väganvisningarna ska endast ses som riktlinjer, och du kan bli tvungen att ta en annan väg än den beräknade om 

du stöter på vägarbeten, trafikstockningar, dåliga väderförhållanden, omledningar eller andra hinder. Vänligen ta 

hänsyn till detta när du förbereder dig inför din resa. 

Du startar GPS:n från startskärmen genom att trycka på ”5 – Verktyg” och sedan”2 – GPS”. 

Viktigt! Glöm inte att slå på GPS-sensorn innan du startar applikationen. Du kan göra det från menyn ”Allmänna 

alternativ” genom att hålla ned Av/på-knappen i två sekunder, eller från startskärmen genom att gå till ”9 – 

Inställningar”, sedan till ”1 – Anslutningar” och vidare till”3 – GPS” (”1 – Wi-fi”). 

 

9.3.1. Välja färdväg och låta Claria vägleda dig 

Det finns två olika sätt att programmera en färdväg: 

- Genom att välja ”1 – Enbart destination” i GPS-menyn, väljer du enbart destination. Claria tar din 

nuvarande position som startpunkt. 

- Genom att välja ”2 – Start och destination” i GPS-menyn kan du välja både startpunkt och slutpunkt. 

Det här kan vara användbart när du förbereder en resa eller för att specificera startpunkt om GPS:n inte 

automatiskt upptäcker din exakta position, särskilt om du befinner dig i en byggnad. 

Du kan skriva en adress med ABC-tangentbordet, tala in den med röstigenkänningen eller välja den från din lista 

med favoritadresser. 

Om du ska tala in en adress med röstigenkänningssystemet måste du tala mycket tydligt och ange stad eller 

postnummer (till exempel: Kungsgatan 10, Stockholm). 

När du har ställt in startpunkt och destination beräknar Claria färdväg och presenterar den som en lista med 

vägbeskrivningar som stegvis leder till din destination. Du kan kontrollera att färdvägen passar dig, om du redan 

känner till den genom att gå igenom listan med Uppåt- och Nedåtpilarna. 

Sedan ger dig Claria vägbeskrivningar genom högtalaren eller hörlurarna ända tills du når slutdestinationen. 

Från en vägbeskrivningsskärm kan du få tillgång till följande alternativ genom att trycka på Meny: 

- ”1 – Nuvarande plats”/”Var är jag”: för att få nuvarande positions närmaste adress. 

- ”2 – Nuvarande plats under navigering”: för att aktivera ”1 –- Nuvarande plats”/”Var är jag”-funktionen under 

din resa. Claria kommer att ge din positions närmaste adress medan du är i rörelse. 

- ”3 – Uppdatera resväg”: för att uppdatera resvägen om du tror att vägen har ändrats från första beräknade 

färdväg (du behöver internetuppkoppling för detta). 

- ”4 – Spara rutt”: för att spara resvägen för att kunna visa den offline. Observera att när du visar din resväg utan 

internetuppkoppling kommer du inte att kunna använda vägledning i realtid. 

9.3.2. Få positionen 

Om du väljer”3 – Nuvarande plats”/”Var är jag” i GPS-menyn, ger Claria dig den adressen som bäst matchar din 

nuvarande position utifrån tillgängliga GPS-data och riktning. Din riktning mäts utifrån den rikting telefonens 

översta del pekar i när telefonen hålls vågrätt parallellt med golvet. Vill du få ett noggrannare resultat för just 

riktning rekommenderas du att göra en 8-formig rörelse några gånger med telefonen, vilket kalibrerar 

kompassen. Det är också möjligt att använda en experimentell funktion som anger på vilken sida av vägen hus 

med jämna eller udda siffror i adressen finns. Den här funktionen måste aktiveras i menyn ”Parametrar”. 



 

 

9.3.3. Hantera adressboken 

Du kan spara dina favoritadresser så att du enklare kan nå dem vid nästa resa. 

Du får tillgång till dina favoritadresser genom att välja ”4 – Mina adresser” i GPS-menyn. En lista över dina 

favoritadresser visas. 

Du sparar en ny adress genom att trycka på Meny och sedan välja ”1 – Skapa en adress”. 

Det finns två olika sätt att ange en adress: 

- Genom röstigenkänningssystemet. Du måste tala tydligt och ange stad eller postnummer (till exempel: 

Kungsgatan 10, Stockholm). 

- Genom att skriva in den med ABC-tangentbordet. 

- Du raderar en adress i din adressbok genom att gå till adressen du vill radera, sedan trycka på Meny och 

välja ”2 – Radera adress”. 

 

9.3.4. Hantera rutter 

Du kan spara dina mest använda rutter för att undvika att bli tvungen att mata in färdinställningarna varje gång 

du behöver dem. 

Du hämtar sparade färdvägar genom välja ”5 – Mina rutter” på GPS-menyn. 

Om du vill visa en färdväg väljer du vald rutten och trycker på OK. 

Om du vill radera en resväg från ruttlistan, väljer du den färdvägen, trycker på den applikationsspecifika 

menyknappen och bekräftar för att radera. 

 

9.3.5. Välja GPS-inställningar 

Clarias GPS kan användas i billäge. Om du vill ändra resläge väljer du ”6 – Inställningar” på GPS-menyn och 

trycker på OK. Tryck sedan på ”1 – Resläge” och välj ”2 – Bil”.  

Det finns fler navigeringsval tillgängliga i inställningsmenyn. Du kan ställa in varningsradien i ”2 – 

Varningsradie”, vilket styr hur långt före en riktningsändring GPS:n informerar dig (till exempel 20 eller 25 

meter före korsningar). Använd Uppåt- och Nedåtpilarna för att justera denna parameter. 

Du kan också ändra repetitionsintervallet för ”Nuvarande plats”/”Var är jag”-funktionen i ”3 – Nuvarande plats 

repetitionsfrekvens”. 

Det är möjligt att aktivera numreringsfunktionen i ”4 – Numrering”. Med den här experimentella funktionen får 

du efter ”Nuvarande plats”-informationen reda på om siffrorna på din högra sida är jämna eller udda. 

 

9.4.  Kalender 

Med applikationen Kalender kan du enkelt hantera ditt schema. 

Du öppnar appen Kalender genom att gå till startskärmen och välja ”5 – Verktyg” och sedan ”3 – Kalender”. 

Huvudskärmen visar en lista över alla händelser i kalendern i kronologisk ordning, med dagens händelser på 

första raden. 

Genom att trycka på Uppåtpilen kan du bläddra upp till äldre händelser, och genom att trycka på Nedåtpilen kan 

du bläddra ner till framtida händelser. Vill du bläddra i större steg använder du 4:an och 7:an för att bläddra dag 

för dag, 5:an och 8:an för att bläddra vecka för vecka och 6:an och 9:an för att bläddra månad för månad. Välj en 

händelse och tryck på OK för att läsa det detaljerade innehållet. 



 

 

Du skapar en ny händelse genom att trycka på Menyknappen från applikationens huvudskärm och välja ”1 – Ny 

händelse”. Händelseformuläret har då följande fält: händelsenamn, från datum, från tid, till datum, till tid. 

Genom att trycka på Menyknappen kan du också välja att lägga till beskrivning, plats och påminnelse. 

Med fältet Påminnelse kan du välja en ringsignal som påminner dig om händelsen, så att du aldrig missar ett 

möte igen. Du kan välja hur lång tid före händelsen du vill att telefonen ska påminna dig. 

Som vi kommer att se i kapitel 12, kan du synkronisera ditt Google-konto med Claria. Om du använder Google 

Kalender på din dator, kommer alla dina händelser och kalendrar automatiskt att synkroniseras med Claria och 

visas i appen Kalender.  

Observera att återkommande händelser ännu inte stöds av den här första versionen av appen (varken i läs- eller 

skrivläge). 

 

9.5. Kalkylator 

Med appen Kalkylator kan du göra enkla beräkningar. Du finner den i ”5 – Verktyg” och sedan ”4 – Kalkylator”. 

Med knappen stjärna (*) kan du lägga in tecken för addition, subtraktion, multiplikation och division. Med 

fyrkant kan du lägga till tecken som decimaltecken, vänster- och högerparentes och procent. 

Tryck på OK för att få beräkningsresultatet. 

Peka med ett finger på skärmen för att få beräkningen uppläst. 

9.6. Appen Väder 

Claria har en Väderapp som ger dig tillgång till väderprognoser för upp till 10 dagar. 

När du öppnar applikationen upptäcker Claria automatiskt var du befinner dig och ger dig information om din 

plats: datum, väderprognos, lägsta och högsta temperatur samt vindhastighet. Med Uppåt- och Nedåtpilarna kan 

du bläddra kronologiskt för att få prognoser för följande dagar (upp till 10 dagar). 

Vill du ha väderprognoser för en annan plats trycker du på den applikationsspecifika Menyknappen och väljer ”1 

– Välj stad”. Dina tidigare sökningar kommer att finnas tillgängliga i historiken, den tredje raden i menyn. 

Från början visas temperaturen i grader Celsius. Det är möjligt att byta till Fahrenheit med ”7 – Välj 

temperaturenhet”. 

Applikationen kräver både internetuppkoppling och aktiverad lokaliseringsfunktion (via wi-fi eller 

mobilnätverk). Det här kan göras i ”9 – Inställningar” och sedan ”1 – Anslutningar”, ”3 – GPS” och ”3 –

Lokalisering”. 

 

9.7. Appen Röstnotering 

Appen Röstnotering är en diktafon som du spelar in, sparar och spelar upp röstnoteringar med. 

Du startar Röstnotering från startskärmen genom att gå till ”5 – Verktyg” och sedan ”4 – Röstnotering”. 

Den första raden på applikationens huvudskärm är ”Ny inspelning”, och de andra raderna är listan över de 

noteringar du har spelat in tidigare. Observera att du kan filtrera den här listan. Du kan enkelt finna en notering 

om du har gett den ett specifikt namn. 

Du spelar in en ny röstnotering genom att gå till ”1 – Ny inspelning”, trycka på OK, och börja prata. Du stoppar 

inspelningen genom att trycka på OK igen eller peka på skärmen med ett finger. En meny med 2 rader visas för 

att så att du kan namnge noteringen. Om du trycker OK kommer din notering att namnges med klockslag och 

dagens datum. Om du väljer ”2 – Anpassat namn” visas en textredigeringsskärm där du kan ange önskat namn på 

noteringen (med ABC-tangentbordet eller röstigenkänning). Tryck på OK för att bekräfta. 

Du kan lyssna på en röstnotering genom att välja den från huvudskärmen och trycka på OK. 



 

 

Du raderar eller byter namn på en röstnotering genom att välja den från huvudskärmen, trycka på Meny och 

sedan på rad 1 eller rad 2. 

9.8. Appen Anteckning  

Appen Anteckning ger dig möjligheten att skriva och läsa anteckningar skrivna med Claria eller överförda från 

din dator. Du startar appen Anteckning från startskärmen genom att gå till ”5 – Verktyg”, och sedan ”5 –

Anteckning”. 

Den första raden på huvudskärmen är ”1 – Skapa ny anteckning”. De andra raderna är en lista över de 

anteckningar du redan har skrivit.  

Du skapar en ny anteckning genom att välja ”1 – Skapa ny anteckning” och sedan trycka på OK för att öppna ett 

textinmatningsfält. Du kan skriva din anteckning med ABC-tangentbordet eller med röstinmatning. 

När du har matat in din anteckning trycker du på OK för att spara den. 

Du kan också skriva anteckningar på din dator, spara dem som textfiler (.txt) och överföra dem till Claria Note-

mappen på telefonen. 

Om du vill läsa dina anteckningar bläddrar du genom listan med Uppåt- och Nedåtpilarna, så läser Claria upp 

dem. För att få en anteckning uppläst med en annan uttalsnivå går du till anteckningen i listan och trycker på OK 

för att öppna en textvisningsskärm. 

Du kan redigera en anteckning genom att välja den på huvudskärmen och trycka på Meny och sedan välja 

”Redigera anteckning”. Du kan också redigera anteckningen genom att öppna anteckningen och trycka på OK en 

gång till på textvisningsskärmen. Du raderar en anteckning genom att välja anteckningen, trycka på Meny och 

sedan trycka på ”1 – Radera anteckning”. 

9.9. Filhanterare 

Med den här applikationen kan du hantera de filer som finns i telefonens minne. Du finner appen i ”5 – Verktyg” 

och sedan”8 – Filhanterare”. 

Med Menyknappen kan du utföra följande fil- och mappåtgärder: kopiera, klistra in, radera, klippa ut, byta namn. 

Det är också möjligt att skapa mappar. 

Dessutom kan du med den här applikationen öppna filer i olika format. De format som stöds är: text (DOC, 

DOCX, TXT, PDF, XLS), bild (JPEG, PNG), ljud (MP3, OGG, WAV, M4A, FLAC, AAC, 3GP), video (MP4), 

och Android-appar (APK). 

Det är därför möjligt att ladda ned en e-postbilaga (till exempel en bild eller en ljudfil) till nedladdningsmappen 

och öppna den med Filhanteraren. 

Om du till exempel vill lyssna på en ljudfil du har mottagit via e-post med Clarias MP3-spelare måste du kopiera 

den från nedladdningsmappen till musikmappen. 

Det gör du genom att välja filen du vill kopiera eller flytta, trycka på Menyknappen och välja ”1 – Kopiera” eller 

”4 – Klipp ut”. Tryck sedan på Bakåtknappen för att gå tillbaks till den första mappnivån och välj mappen 

”Music” genom att trycka OK. Tryck slutligen på Meny och välj ”2 – Klistra in”. 

10. 12- Clarias Multimedia-appar 

 

10.1. MP3-spelare 

10.1.1. Visa musikbiblioteket  

Du startar MP3-spelaren från startskärmen genom att trycka på ”6 – Multimedia” och sedan välja ”MP3-

spelare”. 

På MP3-spelarens huvudskärm finns tre sätt att bläddra genom musikbiblioteket: 



 

 

- Efter artist 

- Efter album 

- Efter spår 

I var och en av undermenyerna finns en filtrerad lista över valda filer. 

Du kan börja lyssna på ett spår genom att bläddra fram till spåret och trycka på OK. 

De ljudfiler som stöds är: MP3, WAV, AAC, FLAC, OGG, MID, 3GP, MP4, M4A 

 

10.1.2. Alternativ när du lyssnar på musik 

När du lyssnar på ett spår kan du: 

- Justera volymen med Volymknappen på vänster sida av telefonen. 

- Pausa eller återuppta musiken genom att peka på skärmen med ett finger. 

- Spola framåt 20 sekunder genom att trycka på 9:an och spola bakåt 20 sekunder genom att trycka 6:an. 

- Gå tillbaka till början av spåret genom att en gång trycka på Uppåtpilen. 

- Gå till nästa spår genom att trycka på Nedåtpilen eller till föregående spår genom att snabbt trycka på 

Uppåtpilen två gånger. 

- Aktivera eller inaktivera upprepning av ett eller alla spår genom att trycka på 1:an. De tre valen utgör en 

loop när du trycker på 1:an. Tips: Pausa musiken så hör du bättre när talsyntesen läser upp de olika 

valen. 

- Aktivera eller inaktivera läget ”Blanda” genom att trycka på 2:an. Pausa musiken så hör du bättre när 

talsyntesen läser upp de olika valen. 

 

10.1.3. Tillåta och blockera musik utanför MP3-spelaren 

Du kan aktivera eller blockera musik utanför MP3-spelaren (bakgrundsläge). Från början är telefonen inställd på 

att blockera. Avslutar du MP3-spelaren, till exempel genom att trycka på Hemknappen, slutar musiken att spela. 

Du ändrar den här inställningen genom att gå till MP3-spelarens huvudskärm och välja”4 – Ljud utanför MP3-

spelaren” och trycka på OK två gånger.  

 

10.2. Bokläsare (Daisy-, mp3- och txt- filer) 

Bokläsaren ger dig möjligheten att läsa e-böcker i formaten Daisy 2.02, ePub och Nimas samt enkla mp3- och 

txt-filer. Du kan också justera uppläsningshastigheten, skapa bokmärken, och bläddra i böckerna. 

Du startar applikationen genom att gå till ”6 – Multimedia” och sedan ”2 – Bokläsare”. På Bokläsarens första 

skärm finns en lista över böckerna sparade i mappen ”TelorionBook” på telefonen. 

 

10.2.1. Lägga till och radera böcker från mappen TelorionBook 

Du lägger till eller raderar e-böcker enkelt genom att lägga till dem i eller radera dem från mappen TelorionBook 

i telefonens internminne. En beskrivning av detta finns i kapitel ”9.1 Dra och släppa filer från din dator till 

Claria”. 

Om mappen TelorionBook ännu inte finns startar du bara Bokläsaren en gång, så skapas mappen. Du kan också 

själv skapa mappen, men se till att verkligen använda exakt rätt namn: ”TelorionBook”. 

Du kan också radera en bok från läsaren genom att markera den och sedan välja ”Radera”. 



 

 

10.2.2. Åtgärder i Bok-menyn 

När du väljer en bok kommer bokmenyn att visas. På den här skärmen kan du välja att börja läsa där du slutade 

senast, gå till dina bokmärken, börja läsa från början, visa kapitellistan om boken är i Daisy-format, radera boken 

och justera uppläsningshastigheten. 

10.2.3. Justera uppläsningshastigheten för en bok 

Du justerar uppläsningshastigheten genom att använda gesten som beskrivs i kapitel ”2.3. Öka och sänka 

uppläsningshastigheten i menyer och texter”: ett finger + 5:an eller 6:an, eller dra tre fingrar upp eller ner på 

skärmen. För ljudböcker har uppläsningshastigheten bestämts för varje bok och kan inte ändras. Men för textfiler 

används Clarias justerbara uppläsningsröst. 

10.2.4. Använda bokmärkena 

När du lyssnar på en bok kan du lägga till ett bokmärke genom att trycka på Meny och välja ”1 – Lägg till 

bokmärke” eller genom att direkt trycka på 1:an när du läser. 

Du kommer åt dina bokmärken genom att gå till bokmenyskärmen och välja ”2 – Lista över bokmärken” och 

sedan välja det bokmärke du vill börja läsa från. 

10.2.5. Välja kapitel  

För Daisy- och ePub-filer ombeds du på startmenyns fjärde rad om du vill se listan över kapitel så att du kan 

börja läsa var du vill. 

 

10.2.6. Bläddra bland böckerna med olika bläddringslägen  

Olika bläddringslägen finns tillgängliga beroende på en boks filtyp. 

När du lyssnar på en MP3-bok kan du byta bläddringsläge antingen genom att trycka på Meny och välja önskat 

läge eller genom att trycka på sifferknapparna direkt på lässkärmen (observera att sifferknapparna som används 

för att direkt styra bläddringen i boken är desamma som de som används i menyn). Det här betyder att du kan 

använda Menyknappen för att påminna dig om knapparnas funktion och direkt trycka på siffrorna utan att gå via 

menyn när du har memorerat funktionerna. Du kan till exempel ställa navigeringsläget till + eller - 1 % genom 

att trycka på Meny, lyssna på de olika alternativen och sedan trycka på 3:an – eller direkt trycka på 3:an utan att 

först trycka på Meny). 

De olika bläddringslägena för en Daisy 2.02-textfil är 

- 1: lägga till bokmärke 

- 2: standardbläddring (tecken för tecken, ord för ord, mening för mening; uttalsnivån kan också ändras 

genom att hålla ett finger på skärmen och trycka på en av knapparna 1, 2, 3 och 4) 

- 3: + eller – 1 % 

- 4: + eller – 10 % 

- 5: växla kapitel 

- #: Var är jag? 

Bläddringslägena för en Daisy 2.02 ljudfil är: 

- 1: lägga till bokmärke 

- 2: + eller – 1 minut 

- 3: + eller – 5 minuter 

- 4: + eller – 30 minuter 

- 5: växla kapitel 



 

 

- #: var är jag? 

De olika bläddringslägena för en ePub-fil är 

- 1: lägga till bokmärke 

- 2: standardbläddring (tecken för tecken, ord för ord, mening för mening; uttalsnivån kan också ändras 

genom att hålla ett finger på skärmen och trycka på en av knapparna 1, 2, 3 och 4) 

- 3: + eller – 1 sida 

- 4: + eller – 10 sidor 

- 5: + eller – 100 sidor  

- 6: växla kapitel 

- #: Var är jag? 

Bläddringslägena för en mp3-ljudfil är: 

- 1: lägga till bokmärke 

- 2: + eller – 1 minut 

- 3: + eller – 5 minuter 

- 4: + eller – 30 minuter 

- 5: föregående eller nästa fil (när du är i en mapp som innehåller flera mp3-filer) 

- #: Var är jag? 

De olika bläddringslägena för en txt- eller Nimas-fil är 

- 1: lägga till bokmärke 

- 2: standardbläddring (tecken för tecken, ord för ord, mening för mening; uttalsnivån kan också ändras 

genom att hålla ett finger på skärmen och trycka på en av knapparna 1, 2, 3 och 4) 

- 3: + eller – 1 sida 

- 4: + eller – 10 sidor 

- 5: + eller – 100 sidor  

- #: Var är jag? 

 

10.3. Läsa skrivna tidningsartiklar 

Applikationen Nyheter, som du når från startskärmen genom att välja ”6 – Multimedia” och sedan ”3– Nyheter” 

ger dig komplett och enkel tillgång till gratis innehåll från tidningar direkt på din telefon. 

Du finner diverse tidningar från olika länder genom att trycka på Menyknappen och sedan på ”Välj land”. Du får 

också tillgång till Claria Nyhetsflöde, vilket ger dig värdefull information om de uppdateringar vi frekvent 

släpper. 

Det är mycket enkelt att navigera i Nyheter med Uppåt- och Nedåtpilarna och OK- och Bakåtknapparna. 

Först väljer du den tidning du vill läsa, sedan kategori och slutligen artikel. I artikeln kan du sedan enkelt 

använda alla funktioner som beskrivs i kapitel ”2 – Styra talsyntesen”. Du kan också sätta din telefon i viloläge 

när du läser en artikel. 

Du kan bläddra i listan med tillgängliga tidningar sorterade efter land genom att trycka på Meny och välja ”2 – 

Välj land”. Du kan också lägga till en tidning bland favorittidningar genom att trycka på Meny och välja ”1 – 

Lägg till i favorittidningar”. 



 

 

För att kunna läsa utländska tidningar med den rätt text-till-tal-röst måste du kontrollera att rätt språket är valt 

som uppläsningsröst i Clarias språk- och vokaliseringsinställningar. 

10.4. Appen Radio 

Med appen Radio kan du lyssna på direktsänd webbradio på telefonen. Detta kräver internetuppkoppling (wi-fi 

eller 3G). 

Du startar appen Radio genom att gå till ”6 – Multimedia” och sedan ”4 – Radio”. 

Applikationen öppnar en lista över radiostationer. Du kan filtrera listan så att du snabbt och enkelt kan välja 

station genom att med knappsatsen ange de första bokstäverna i stationens namn. 

Du lyssnar på en station genom att leta upp den och trycka på OK. Den kan ta några minuter att ladda. 

Standardinställningarna avslutar radion när du avslutar applikationen. Du kan dock ändra den här inställningen 

genom att trycka på Meny och välja ”3 – Ljud utanför radiospelaren” så att appen kan spela upp radio i 

bakgrunden. 

Flera mappar med radiolistor finns tillgängliga. Bland dessa finner du ”Mina favoritstationer”, ”Sverige 

(populära)”, ”Sverige” samt andra landspecifika mappar. Applikationen startar alltid på den senaste fil du 

använde. Du kan ta del av listan och byta mapp genom att trycka på Menyknappen och välja ”2 – Mappar” och 

sedan den mapp du vill utforska. 

Du lägger till stationer till favoritstationer genom att exempelvis gå mappen ”Sverige”, markera en station, 

trycka på Meny och sedan välja ”1 – Lägg till i favoritstationer”. 

Du kan också lägga till en länk till en webbradiostation som inte finns med i någon lista genom att trycka på 

Menyknappen och välja ”4 – Lägg till ny station”. Sedan måste du fylla i radiostationens webbadress (slutar 

vanligen på .m3u), bekräfta, namnge och bekräfta igen. Den nya stationen läggs automatiskt till bland dina 

favoriter. 

Observera att adressen som ska anges för att lägga till en ny station är adressen till själva flödet. Den slutar 

vanligtvis på .m3u. 

Det femte alternativet i den applikationsspecifika menyn är ”5 – Uppdatera stationslistan”. Det här bör du göra 

regelbundet så att du alltid har tillgång till uppdaterade och korrekta stationslänkar. 

10.5. Webbläsare 

Du startar webbläsaren från startskärmen genom att gå till ”6 – Multimedia” och välja raden ”Webbläsare”. 

Undersök gärna om sidan du vill besöka har en mobil- eller WAP-version. Det underlättar surfningen! 

10.5.1. Webbläsarens startsida 

På webbläsarens startsida kan du välja mellan Google, öppna flikar och listan över favoritsidor. Du kan också 

mata in en webbadress och komma åt webbläsarens inställningar. 

 

10.5.2. Söka på nätet 

Det lättaste sättet att starta en sökning är ett trycka på Menyknappen och välja ”2 – Webbsökning”. Du kommer 

att tas till en textredigeringsskärm, där du kan mata in sökorden med tangentbordet eller röstigenkänningen. 

Du kan till exempel med röstigenkänningen fråga ”Hur högt är Eiffeltornet?” 

Bekräfta inmatningen genom att trycka OK så visas Googles sökresultat! 

 

10.5.3. Genvägar för att bläddra på en webbsida 

Du kan utforska en webbsida genom att gå från ett objekt till ett annat med Uppåt- och Nedåtpilarna, välja en 

länk eller ett formulär med OK och gå tillbaka till föregående sida med Bakåtknappen. 



 

 

Du kan filtrera objekt du bläddrar bland med de numeriska knapparna. Här följer Clarias genvägar: 

- Tryck på 1:an för att bläddra bland föremål utan filter. 

- Tryck på 2:an för att bläddra bland länkar. 

- Tryck på 3:an för att bläddra bland titlar och rubriker. 

- Tryck på 4:an för att navigera bland fält. 

- Tryck på 9:an för att återuppta den kontinuerliga uppläsningen av webbsidan. 

För sidor som innehåller en huvudartikel (till exempel en tidnings- eller bloggartikel) är det möjligt att isolera 

artikelns text genom att trycka på knappen stjärna. På den skärmen kan du sedan välja uttalsnivå (tecken, ord, 

mening eller stycke) för att till exempel få reda på en terms eller ett uttrycks innebörd. 

 

10.5.4. Hantera flikar 

Webbläsaren kan hantera flera flikar så att du kan ha flera sidor öppna samtidigt. Vissa länkar leder dessutom till 

sidor som öppnas i en ny flik istället för på den sida där du befinner dig. 

Du öppnar en ny flik från en webbsida genom att trycka på Meny och sedan på ”3 – Ny flik”. Du växlar flik 

genom att trycka på Meny och sedan välja ”4 – Visa flikar”. Du tas då till en skärm som listar öppna flikar. Du 

kan också stänga flikar från den skärmen genom att gå till en flik, trycka på Meny och välja ”1 – Stäng flik”. 

 

10.5.5. Hantera dina favoritsidor 

På varje webbsida kan du hantera dina favoritsidor. Genom att trycka på Menyknappen och sedan välja ”5 – 

Lägg till i favoriter” lägger du till sidan du befinner dig på till dina favoriter. Du kan också trycka på Meny och 

välja ”6 – Favoriter” för att visa listan över favoritsidor. Tveka inte att spara dina favoritsidor för enkelt kunna 

komma åt dem. 

10.5.6. Ladda ned filer direkt från webbläsaren 

Det är möjligt att ladda ner filer direkt från webbläsaren. Med standardinställningarna kommer nedladdade filer 

att hamna i mappen Download (som du kommer åt från en dator), men det är också möjligt att spara filer direkt i 

mappen TelorionBook, vilket kan vara praktiskt när du vill ladda ned e-böcker direkt från ett online-bibliotek. 

Exempel: hur du laddar ned en ljudbok direkt från online-biblioteket Audible, steg för steg 

1. Tryck på startskärmen på ”6 – Multimedia” och sedan på ”5 – Webbläsare". 

2. Tryck på ”4 – Mata in URL”. Textinmatningsfältet innehåller redan tecknen http://,  fyll sedan i 

audible.co.uk och tryck på OK. 

3. Tryck efter några sekunder på 4:an för att välja att navigera bland länkar och använd Nedåt och 

Uppåtpilarna för att välja antingen länken ”Get my free audiobook” eller länken ”Already a member” 

om du redan har ett Amazon-konto. 

4. Tryck på den nya inloggningssidan som öppnas på 4:an för att välja att navigera bland fält och använd 

Uppåt- och Nedåtpilarna för att gå till e-postfältet. Tryck på OK för aktivera inmatningsläget. 

5. När telefonen meddelar ”Tom, gemener”, trycker du på fyrkant (#) längst ner till höger på knappsatsen 

för att aktivera det numeriska tangentbordet. Du kan nu skriva in din e-postadress. 

6. Tryck på Nedåtpilen för att välja det första lösenordsfältet och tryck sedan på OK om du redan har ett 

Amazon-konto. (Om du inte har det trycker du på Nedåtpilen för att välja det andra lösenordsfältet och 

trycker på OK. En ny sida kommer att visas. Tryck på 4:an för att välja att navigera bland fält. Använd 

pilknapparna för att byta fält och fyrkant för att skriva in din information: namn, e-postadress och nytt 

lösenord. Tryck på OK för att lämna inmatningsläget.) 



 

 

7. När telefonen har meddelat ”Tom, gemener” trycker du på fyrkant för att aktivera det numeriska läget 

om ditt lösenord börjar med siffror och skriver sedan siffrorna med knappsatssen. Om du sedan 

behöver skriva in trycker du på fyrkant igen för att byta till bokstavsläge. Tryck på OK för att lämna 

inmatningsläget. 

8. Tryck på Nedåtpilen igen för att komma till Fortsättknappen. Tryck på OK för att skicka. 

9. Ett meddelande i stil med ”Vill du komma ihåg det här lösenordet?” kan dyka upp. Tryck då på OK. 

11. Specifika Doro-funktioner 

11.1. Assistansknapp 

Assistansknappen finns på baksidan av enheten, strax under kameran. 

Med assistansknappen är det enkelt att kontakta de hjälpnummer du har angett i Assistansnummerlistan. 

Innan assistansknappen kan användas måste assistansfunktionen aktiveras, telefonnummer läggas till i 

nummerlistan och textmeddelandet redigeras med den information du vill sända. 

Så här aktiverar du assistansknappen: 

- Håll ner assistansknappen i tre sekunder, eller tryck på knappen två gånger inom en sekund. 

Assistanssamtalet börjar efter en fördröjning på 5 sekunder. Under fördröjningen kan du avbryta ett 

möjligt falskt larm genom att trycka på Avbryt. 

- Ett assistansmeddelande (SMS) sänds till alla mottagare. 

- Ett positionsmeddelande (SMS) med dina GPS-koordinater sänds till alla mottagare. 

- Den första mottagaren i listan rings upp. Om samtalet inte besvaras inom 25 sekunder ringer telefonen 

till nästa nummer i listan. Uppringningen upprepas 3 gånger eller tills samtalet besvaras, eller tills du 

trycker på Avbryt. 

Observera att för att sända textmeddelanden eller ringa mottagare måste du ha kredit på din telefon, oavsett om 

du har ett abonnemang eller använder kontantkort. 

Du ställer in assistansknappen från startskärmen genom att gå till ”1 – Telefon” och sedan till ”6 – Inställningar 

för Assistansknapp” 

Du kan välja mellan tre olika lägen för assistansknappen: 

- ”1 – Av” för att inaktivera assistansknappen. 

- ”2 – På” för att aktivera genom att hålla ned knappen i tre sekunder eller trycka på den två gånger inom 

en sekund. 

- ”3 – På (3)” för att aktivera assistansknappen genom att trycka på knappen tre gånger inom en sekund. 

När du är klar kan du bläddra ner till ”2 – Assistansnummerlista” och mata in upp till fem nummer. 

Observera att du kan välja antingen en kontakt ur din kontaktlista eller skriva in ett nummer direkt. 

VIKTIGT! Meddela alltid mottagarna att de är listade som dina assistanskontakter. 

 

Med det tredje alternativet från menyn Assistansinställningar aktiverar eller inaktiverar du och redigerar 

textmeddelandet. 

Med det fjärde alternativet aktiverar eller inaktiverar du det andra textmeddelandet, som innehåller dina GPS-

koordinater. 

Med alternativ ”5 – Signaltyp” anpassar du ljudsignalen från telefonen innan den startar assistanssekvensen. Du 

har tre alternativ att välja mellan: Hög, Låg och Tyst. 



 

 

Med det sista alternativet, ”6 – Hemposition” sparar du dina GPS-koordinater i telefonen. Observera att din GPS 

måste vara aktiverad för att användas i assistanssamtalet. 

11.2. Ljudfunktioner 

Om du använder hörapparat eller har svårt att höra när du använder telefonen i en högljudd omgivning, kan du 

anpassa telefonens ljudinställningar. 

Gå till startskärmen, sedan till ”9 – Inställningar”, vidare till ”6 – Ljud och volym” och välj ”1 – Välj profil” för 

att ställa in ljudinställningarna: ”1 – Normalt”, för normal hörsel under normala förhållanden, ”2 – Hög” för 

måttliga hörselsvårigheter eller användning i en högljudd miljö och ”3 – HAC-läge” för användning med 

hörapparat. 

Doro Claria-telefonen är kompatibel med hörapparater (HAC, hearing aid compatible). Observera dock att HAC 

inte garanterar att en specifik hörapparat kommer att fungera perfekt med en specifik telefon. I mobiltelefoner 

finns radiosändare som kan störa hörapparater. Den här telefonen har blivit testad för användning med 

hörapparater, speciellt för en del av den trådlösa teknik telefonen använder, men det kan finnas nyare trådlös 

teknik som ännu inte har blivit testad för användning med hörapparater. För att försäkra dig om att din 

hörapparat är kompatibel med Doro Claria-telefonen ska du testa dem tillsammans innan du köper enheten. 

Standarden för hörapparatskompabilitet innehåller två typer av graderingar: 

- M: Om du använder din hörapparat i det här läget ska du se till att den är satt i ”M-läge”, eller akustiskt 

återkopplingsläge, och försök placera telefonens mottagare nära hörapparatens inbyggda mikrofon. För 

bästa resultat ska du försöka att använda telefonen i olika lägen i förhållande till hörapparaten. Att 

exempelvis placera mottagaren aningen ovanför örat kan ge bättre resultat för hörapparater placerade 

bakom örat. 

- T: Om du använder din hörapparat i det här läget ska du se till att hörapparaten är satt i ”T-läge” eller 

återkopplingsläge (observera att vissa hörapparater inte har det här läget). För bästa resultat ska du 

försöka att använda telefonen i olika lägen i förhållande till hörapparaten. Att exempelvis placera 

mottagaren aningen under eller framför örat kan ge bättre resultat. 

12. 14- Lär dig använda Androids standardmiljö 

 

I det här kapitlet förklarar vi hur du använder Androids standardmiljö för en starkare Claria-upplevelse. Android, 

som utvecklas av Google, är din telefons operativsystem. Det ger dig tillgång till över 600 000 applikationer 

utvecklade för Android som finns tillgängliga online på Googles webbutik, Google Play. 

Observera att när du startar om din telefon kommer du automatiskt att tas tillbaka till Claria-gränssnittet. 

12.1. Använda TalkBack för att navigera genom Androids standardgränssnitt 

TalkBack är skärmläsaren som Google har utvecklat för Android. I standardinställningarna, när du går från 

Claria till Android, är TalkBack redan aktiverat och kan läsa alla Android-skärmar. Du kan ändra den här 

inställningen genom att gå till ”9 – Inställningar”, sedan till ”2 – Android-interaktion” och vidare till ”2 – 

TalkBack”. (Observera att det här innebär att när du går till Android-gränssnittet kan du hamna på skärmar som 

inte kan läsas upp.) 

Du kan när som helst återvända till Clarias gränssnitt genom att dubbelklicka på Hemknappen. 

Tveka inte att ta av knappsatsen för att använda hela skärmen när du använder Android-gränssnittet med 

TalkBack. 

Som hjälp med att navigera i Android-gränssnittet följer här en beskrivning av några av de gester du kan 

använda för TalkBack i Android: 

 Dra ett finger: utforska skärmen och få ljudkommentering av vad du rör 



 

 

 Tryck två gånger var som helst på skärmen: öppna eller aktivera det senaste elementet du pekat på 

 Dra två fingrar uppåt eller nedåt: bläddra uppåt eller nedåt i listor och på sidor 

 Dra två fingrar åt vänster eller åt höger: växla sida eller skärm 

 Dra ett finger åt höger (eller nedåt): hoppa till nästa objekt 

 Dra ett finger åt vänster (eller uppåt): hoppa till föregående objekt 

 Dra ett finger nedåt, sedan uppåt, i en rörelse: hoppa till nästa läsnivå när du läser textblock. Dra 

sedan ett finger till höger för att fortsätta läsa eller till vänster för att gå tillbaka. 

 Dra ett finger uppåt, sedan nedåt, i en rörelse: hoppa till föregående läsnivå när du läser textblock. 

Dra sedan ett finger till höger för att fortsätta läsa eller till vänster för att gå tillbaka. 

 Dra ett finger åt höger, sedan åt vänster, i en rörelse: hoppa till nästa information 

 Dra ett finger åt vänster, sedan åt höger, i en rörelse: hoppa till föregående information 

När du utforskar skärmen med ett finger kan du använda ett annat finger för att trycka två gånger och öppna en 

applikation, widget etc. 

Claria-gränssnittet är mycket enklare att använda än TalkBack för de vanligaste funktionerna, men om du tror att 

du kan lära dig eller redan kan använda Androids standardgränssnitt får du komplett tillgång till Androids alla 

applikationer. 

Exempel: Du kan dra nytta av att Clarias är så bekvämt och enkelt att använda under dagen, och sedan ta dig de 

minuter som krävs för att gå till Android-gränssnittet för att använda din favorittidningsapp, om den är 

TalkBack-kompatibel, innan du går tillbaka till Clarias gränssnitt. 

12.2. Starta Android-applikationer från Claria  

Gå till startskärmen och välj ”7 – Android-applikationer” för att visa listan över installerade Android-appar. 

Genom att trycka OK kan du starta vald applikation. TalkBack tar över uppläsningen. Skärmarna kommer inte 

längre att vara optimerade för Clarias knappsatsöverlägg och du måste använda hela skärmen för att använda 

apparna (med ovan beskrivna gester). Du bör därför ta bort överlägget när du använder Androids standard-

plattform. Tryck på Hemknappen för att gå tillbaka till Claria-gränssnittet. 

Om du startar applikationen Google Play Butik kommer du att kunna ladda ner de av hundratusentals tillgängliga 

Android-applikationer du vill ha. 

Alla nya applikationer du installerar kommer automatiskt att visas i listan med Android-applikationer, och du 

kommer att kunna starta dem från Clarias gränssnitt. 

12.3. Byta gränssnitt: lär dig hur du går från Claria till Android  

Det är mycket viktigt att du bemästrar gränssnittsbytet mellan Claria och Android. 

Med standardinställningarna kan du byta från Claria till Androids standardgränssnitt genom att bara att hålla ned 

Av-och-på-knappen i två sekunder och välja raden ”5 – Avsluta Claria”. Du kan sedan väldigt enkelt gå tillbaka 

till Claria-gränssnittet genom att snabbt trycka på Hemknappen två gånger. 

Erfarna användare, som regelbundet vill byta gränssnitt, kan göra bytet enklare genom att ha samma 

bytesprocedur i båda gränssnitten (två snabba tryck på Hem). Detta ställer du in genom att från startskärmen gå 

till ”9 – Inställningar”, sedan till ”2 – Android-interaktioner” och vidare till”1 – Hemknappen dubbelklick”. 

När funktionen aktiveras ändras inställningarna för Hemknappen. Om du befinner dig i Claria-gränssnittet 

kommer ett enkelt tryck på Hemknappen att ta dig till startskärmen, medan två snabba tryck tar dig till Androids 

standardgränssnitt. Om du från och med nu i Android-läge trycker på Hem kommer du att tas till Androids 

startskärm. Om dy vill gå tillbaka till Claria trycker du snabbt två gånger på Hemknappen. 



 

 

12.4. Synkronisera dina kontakter och kalendrar med ett Google-konto 

Det intressanta med Android är att du lätt kan synkronisera ditt Gmail-konto med din telefon så att du får tillgång 

till dina kontakter, kalendrar och mejl. 

På grund av tekniska orsaker kunde vi inte integrera dessa inställningar i Claria. Vi uppmuntrar dig ändå att 

synkronisera din information via Android-gränssnittet, antingen själv med hjälp av TalkBack, eller med hjälp 

någon i din omgivning. 

Du synkroniserar eller skapar ett Google-konto genom att gå till Android-gränssnittet och där trycka på 

applikationsknappen strax ovanför Hemknappen och leta reda på ikonen Inställningar. I inställningarna går du 

till ”Konton – Lägg till konto”, väljer Google och anger ditt Google-kontos information eller skapar ett nytt 

konto. På så vis kommer Clarias applikationer Kontakter och Kalender att synkroniseras med din Gmail-

information. 

För Clarias e-postapplikation måste du ange din e-postadress och ditt lösenord manuellt i Claria-gränssnittet, så 

som beskrivs tidigare i den här guiden. 

12.5. Ladda ned en ny talsyntes 

Om rösten som är installerad på Claria inte passar dig kan du ladda ned nya röster. Det gör du genom att gå till 

Google Play genom att trycka på ”7 – Android-applikationer” och sedan välja ”Google Play Butik”. 

Du måste sedan ladda ned rätt applikation på din telefon och installera den talsyntes du vill ha. Du kommer att få 

ange din kreditkortsinformation för att köpa den nya rösten. 

Vi råder dig att söka hjälp från en seende person för följande steg: 

För att till exempel installera en Acapela-röst ska du följa dessa steg: 

 Med en ny enhet måste du skapa ett Google-konto för att få tillgång till Google Play Butik och ange ett 

kort att betala med, om så krävs. 

 Gå sedan till Google Play och välj ”Acapela TTS Voices”. 

 Starta appen Acapela TTS Voices-appen och välj den röst du vill ha (du får höra den innan du genomför 

köpet). 

 Köp sedan önskad röst (vanligtvis för runt 40 kronor) och starta nedladdningen. Din röst är nu 

installerad och tillgänglig via Claria genom att du väljer ”9 – Inställningar” och sedan ”3 – Språk och 

vokalisering. 

Följande länk, publicerad av Acapela, innehåller detaljerade instruktioner för installationsprocessen för en röst: 

http://www.acapela-for-android.com/acapela-tts-voices-home/acapela-tts-voices-installation-instructions 

13. Installera Clarias programvaruuppdateringar 

Under kommande månader och år kommer Clarias mjukvara att förbättras genom av utvecklingen av nya 

applikationer och vidareutveckling av befintliga appar. 

Du kommer att kunna ladda ned de här uppdateringarna och dra nytta av förbättringar av dina applikationer och 

Clarias gränssnitt. 

Gå därför regelbundet från startskärmen till ”8 – Uppdateringar”. Där finner du alla nya uppdateringar så att du 

kan installera dem på din telefon så fort de finns tillgängliga. Du behöver inte ansluta telefonen till din dator. 

Vi rekommenderar starkt att du är ansluten till internet via wi-fi när du laddar ned uppdateringarna och att minst 

50 % av batteriladdningen finns kvar.  

Applikationsuppdateringar visas i tre undermenyer: större uppdateringar, mindre uppdateringar och nya 

applikationer. Du uppdaterar Claria-systemet genom att gå till ”4 – Systemuppdatering” och ladda ned den nya 

http://www.acapela-for-android.com/acapela-tts-voices-home/acapela-tts-voices-installation-instructions


 

 

versionen av programvaran. Den här typen av uppdateringar sker sällan. Filerna tar upp mycket utrymme (upp 

till 200 Mb) och tar tid att ladda ned. Följ instruktionerna för att installera den nya programvaran. Detta kommer 

att starta om din telefon automatiskt och kan ta upp till två till tre minuter. 

För att du ska få veta vilka uppdateringar som finns tillgängliga kommer du att bli ombedd att ange viss 

personlig information i appen Uppdateringar. 



 

 

14. Justera telefoninställningarna enligt dina behov 

 

Du justerar dina telefoninställningar genom att gå till Clarias inställningar genom att välja ”9 – Inställningar” på 

startskärmen. 

I den här inställningsmenyn finner du också alla avancerade programvarualternativ som du kan ändra. 

Låt oss gå genom tillgängliga inställningar. 

 

14.1. Anslutningsinställningar 

14.1.1. Ansluta till ett trådlöst nätverk 

Från startskärmen väljer du ”9 – Inställningar” och sedan ”1 –Anslutningar”. 

På den första raden av menyn finner du ”1 – Wi-fi”. Tryck på OK för att komma till wi-fi-inställningarna. 

Du kan nu: 

- Aktivera eller inaktivera wi-fi på den första raden genom att trycka OK. 

- Välja vilket nätverk du vill ansluta till på den andra raden. Claria visar en lista över tillgängliga nätverk. 

Välj det nätverk du vill ansluta till genom att trycka på OK. Ange WEP-nyckeln eller lösenordet om så 

krävs med ABC-tangentbordet och tryck på OK. Din telefon ansluter då till nätverket och meddelar att 

den är ansluten. 

Om det är första gången du försöker ansluta till ett wi-fi-nätverk rekommenderar vi dig att be någon i din 

omgivning att hjälpa dig att ansluta. 

De två vanligaste misstagen när man försöker ansluta till wi-fi är att man antingen matar in fel lösenord 

vanligtvis långt och med såväl siffror som versaler och gemener – eller ansluter till ett offentligt nätverk som 

endast kan användas temporärt och kräver avancerad identifiering via webbläsaren. 

14.1.2. Ansluta en extern enhet via Bluetooth (headset, hörlurar, tangentbord, punktskriftskärm ...) 

Med Claria kan du länka externa enheter som Bluetooth-headset, externt QWERTY-tangentbord och 

punktskriftskärm till telefonen. 

Det gör du genom att gå till startskärmen och välja ”9 – Inställningar”, sedan ”1 – Anslutningar” och sedan ”2 – 

Bluetooth”. Du befinner dig nu i Bluetooth-menyn. Med den första raden kan du bläddra igenom listan över 

enheter som har blivit länkade med din telefon. Genom att trycka på OK på en av enheterna kan du ändra namn 

på enheten, ta bort länken och aktivera anslutningen. När din externa enhet är ansluten kan du koppla från den på 

den tredje raden (istället för att ansluta). 

På den andra raden av Bluetooth-menyn kan du söka efter tillgängliga Bluetooth-enheter i din omgivning. För att 

din externa enhet ska kunna upptäckas måste du slå på den och aktivera Bluetooth. Välj din enhet genom att 

trycka på OK. Claria meddelar bekräftelselösenordet som ser till att det finns en säker anslutning till din externa 

enhet. Genom att acceptera det här meddelandet på båda enheterna ansluter du dem. 

De punktskriftskärmar som är kompatibla med Claria är i princip de som är kompatibla med Androids 

BrailleBack. Exempelvis är följande punktskriftsenheter kompatibla: APH Refreshabraille , EuroBraille Esys-

serien , Freedom Scientific Focus Blue (14 och 40 tecken), HandyTech Ranges Basic Braille, Active Braille och 

Braille Star, Braille Wave, Braillino och Easy Braille, Harpo Braillepen 12 , HIMS BrailleSense- och Braille 

EDGE-serier , Humanware Brailliant-sortimentet (1:a generationen och BI) , Optelec Alva (BC640, BC680), 

Papenmeier Braillex Trio , Baum VarioConnect, Seika (40 tecken och Notetaker). 

 



 

 

14.1.3. Aktivera och inaktivera GPS:n 

Från startskärmen väljer du ”9 – Inställningar”, sedan ”1 – Anslutningar” och vidare ”3 – GPS” för att komma 

till GPS-inställningarna. 

I den menyn kan du välja vilken GPS-nivå du vill ha, och också inaktivera GPS:n. 

Välj alternativet ”Hög precision” för att märkbart förbättra GPS-applikationens precision. 

 

14.1.4. Aktivera och inaktivera mobildata (lokalt eller utrikes); ställa in PIN-kod och APN 

Från startskärmen väljer du ”9 – Inställningar”, sedan ”1 – Anslutningar” och vidare ”4 – Telefoni” för att 

komma åt följande inställningar: 

- Synkronisering: aktiverat från start. Med den här parametern synkroniserar du din information med ditt 

Google-konto. 

- Mobildata: aktiverat från början. Med den här parametern aktiverar och inaktiverar du mobil 

internetanslutning från din telefon. Det här kan vara användbart för att spara på batteriet eller undvika 

en stor telefonräkning. 

- Data Roaming: inaktiverat från början. Med den här parametern aktiverar och inaktiverar du mobildata 

när du använder din telefon utomlands. 

- SIM-konfiguration. Med den här parametern aktiverar och inaktiverar du PIN-koden på ditt SIM-kort. 

Du kan också byta kod här. 

- APN-konfiguration. Med den här parametern väljer du den Access Point (APN) som bäst lämpad för 

ditt mobilnätverk. Om du är ansluten till fel APN kan det hindra dig från att ansluta till internet. 

- I Android 4.4 väljer du vilken app för textmeddelanden du vill använda (från början Claria SMS). 

 

14.1.5. Aktivera och inaktivera flygplansläget 

Från startskärmen går du till ”9 – Inställningar”, sedan till ”1 – Anslutningar” och vidare till ”5 – Aktivera 

flygplansläge” för att omedelbart stänga telefonens alla anslutningar (wi-fi, 3G, GPS, Bluetooth). 

Det här läget har du nytta av när du flyger och på natten när du inte vill bli störd och inte vill stänga av telefonen 

helt. 

 

14.1.6. Aktivera och inaktivera NFC (närfältskommunikation) – om tillgängligt 

Från startskärmen går du till ”9 – Inställningar”, sedan till ”1 – Anslutningar” och vidare till ”6 – NFC på/av” för 

att aktivera eller inaktivera den kontaktlösa kommunikationskretsen i din telefon. 

 

14.1.7. Dela anslutning – om möjligt 

 

Från startskärmen går du till ”9 – Inställningar”, sedan till ”1 – Anslutningar” och vidare till ”7 – 

Internetdelning” för att upprätta ett wi-fi- eller Bluetooth-nätverk från din mobilanslutning. 

 

14.2. Styra dina interaktioner med Androids standardgränssnitt 

I menyn ”9 – Inställningar” trycker du på ”2 – Android-interaktion” för att få tillgång till följande parametrar: 



 

 

14.2.1. Dubbelklicka på Hemknappen 

Erfarna användare som regelbundet vill växla mellan Clarias och Androids gränssnitt kan använda den här 

parametern för göra bytet enklare. 

När den är aktiverad växlar ett dubbelklick på Hemknappen mellan de båda gränssnitten. 

Den här inställningen är inaktiverad från början. 

 

14.2.2. TalkBack 

Den här inställningen aktiverar och inaktiverar skärmläsaren TalkBack för Android-applikationer. Se kapitlet 

”Använda TalkBack för att navigera i Androids standardgränssnitt” för mer information. 

Den är aktiverad i standardinställningarna, men det kan vara bra att veta hur du ändrar den om du vill låta någon 

du känner använda telefonen i Android-läge. 

 

14.2.3. Android Zoom 

Den här parametern aktiverar och inaktiverar möjligheten att zooma in på vilken skärm som helst i Android-

gränssnittet genom att peka på skärmen tre gånger med ett finger. 

När den här funktionen är aktiverad kan du temporärt förstora det som finns under ditt finger eller använda läget 

Förstoringsglas för att zooma in och ut på skärmen. Det här alternativet är särskilt användbart för delvis seende 

användare. 

Observera att funktionen ”Tryck tre gånger för att förstora” fungerar överallt förutom på knappsatsen och 

navigeringsknapparna. 

Några gester krävs för att styra den här funktionen fullt ut: 

- Förstora temporärt: peka tre gånger, lämna kvar fingret längre vid den sista pekningen. 

- Förstora och panorama-zooma: peka tre gånger, lämna kvar ditt finger längre vid den sista pekningen 

och låt fingret glida på skärmen. 

- Aktivera och inaktivera läget Förstoringsglas: peka tre gånger på skärmen och lyft fingret. Starta en app 

och avsluta den för att inaktivera läget Förstoringsglas. 

- När du är i läget Förstoringsglas kan du göra följande gester: 

1) Panorama-zooma: dra två eller fler fingrar på skärmen. 

2) Byta zoomnivå: dra isär eller ihop två eller fler fingrar 

Den här parametern är inaktiverad från början. 

 

14.3. Välja huvudröst och uppläsningsröster, justera uppläsningshastigheten, konfigurera 

röstigenkänningen och tangentbordsspråken 

I menyn ”9 – Inställningar” trycker du på ”3 – Språk och vokalisering” för att få tillgång till följande 

inställningar: 

14.3.1. Huvudröst 

I ”1 – Huvudröst” kan du välja språk på Clarias menyer och sedan välja vilken text-till-tal-motor du vill använda. 

För närvarande erbjuder vi två språk (engelska och franska) i Clarias gränssnitt. Viktigt! Om du växlar till 

franska beskrivs alla menyer på franska. 

Om du har laddat ned Text-till-tal-röster från Play-butiken ställs de in här. 



 

 

 

14.3.2. Uppläsningsröster 

Via”2 – Läsande röster” kan du välja språk och vilken text-till-tal-motor som kommer att användas för att läsa 

textfält (SMS, mejl, böcker, artiklar etc.). 

Du kan välja mellan tre röster/språk för att läsa upp dina meddelanden. Det här är särskilt användbart om du till 

exempel får ett franskt mejl eller vill läsa en tysk artikel. 

Från början läses texter med röst 1. Om du vill läsa en text med röst 2 eller 3 håller du ett finger på skärmen och 

trycker samtidigt på 7:an för röst 1, 8:an för röst 2 eller 9:an för röst 3 – eller tryck på skärmen med tre fingrar 

(ringfingret, långfingret och pekfingret). 

Från början finns följande uppläsningsröster tillgängliga: tyska, engelska, spanska, franska och italienska. 

 

14.3.3. Röstigenkänningsspråk 

I ”3 – Röstigenkänning” kan du välja vilket språk du vill tala på till röstigenkänningen när du skriver en text 

(SMS, mejl, anteckning etc.). 

 

14.3.4. Tangentbordsspråk 

I ”4- Tangentbord” kan du välja vilken typ av tangentbord som visas i textinmatningsskärmar. Två tangentbord 

finns tillgängliga just nu: franskt och engelskt. Den största skillnaden är att det engelska tangentbordet inte har 

accenter. 

 

14.3.5. Uppläsningshastighet 

Det finns två olika inställningar för uppläsningshastighet i Claria: en för huvudrösten (i gränssnittsmenyer) och 

en för uppläsningsröster (på textvisningsskärmar). I ”5 – Uppläsningshastighet” kan du justera hastigheten. 

Använd Uppåtpilen för att öka hastigheten och Nedåtpilen för att sänka den. 

 

14.3.6. Android-röst 

I ”6- Android-röst” kan du välja vilket språk och vilken text-till-tal-motor TalkBack ska använda sig av i 

Androids standardskärmar. 

14.4. Justera upprepningsfördröjning och knappsatsvibrationer, ställa in punktskriftskärmen eller 

externt Bluetooth-tangentbord 

 

14.4.1. Upprepningsfördröjning 

Du kan ändra upprepningsfördröjningen som krävs mellan två bokstäver på samma knapp för att göra det 

bekvämare för dig att skriva. Se ”9 – Inställningar” och sedan ”4 – Tangentbord” och vidare ”1 – 

Upprepningsfördröjning”. Om du ökar på den här fördröjningen mellan två bokstäver ökar tiden från att du 

trycker på en knapp för att skriva en bokstav tills telefonen vibrerar för att bekräfta bokstaven och är redo för 

nästa bokstav. Minskar du den här tiden kan du skriva snabbare. 

 

14.4.2. Knapptryckningsfeedback 

Med den här inställningen kan du välja vad din telefon ska göra när du trycker på en knapp. 4 alternativ finns 

tillgängliga: 



 

 

- Ingen feedback: ett knapptryck producerar inget ljud och ingen vibration. Den här inställningen 

rekommenderas inte i de flesta fall. 

- Vibration: ett knapptryck producerar en lätt vibration för att bekräfta tryckningen. 

- Ljud: ett knapptryck producerar ett lågmält ljud för att bekräfta tryckningen. 

- Vibration och ljud: ett knapptryck producerar ett ljud och en vibration för att bekräfta tryckningen 

(aktiverat från början). 

 

14.4.3. Tangentbordsvibration 

Med inställningarna ”4 – Vibrationsvaraktighet” och ”5 – Vibrationsintensitet” kan du justera tangentbordets 

vibrationer. 

 

14.4.4. Tangentbordskänslighet 

Med ”8 – Känslighet” kan du justera tangentbordets känslighet. Från början är känsligheten satt till ”Normal”. 

 

14.4.5. Olika typer av fysiska tangentbord 

Tre typer av tangentbord finns tillgängliga som externa enheter och för Android-gränssnittet: 

- AZERTY (europeiskt) tangentbord som stöder Clarias genvägar. 

- QWERTY (engelskt) tangentbord som stöder Clarias genvägar. 

- Androids standardtangentbord som inte stöder Clarias genvägar (rekommenderas för Android-

gränssnittet när inget Bluetooth-tangentbord är anslutet). 

För att förenkla tillgången till Clarias funktioner finns följande genvägar i AZERTY- och QWERTY-lägena: 

- CTRL + H motsvarar ett tryck på Hemknappen. 

- CTRL + J motsvarar ett tryck på Menyknappen (J-knappen har ofta en fysisk upphöjning). 

- Enter motsvarar OK-knappen utanför textinmatningsfält 

- Esc motsvarar Bakåtknappen 

- Uppåtpil motsvarar Uppåtpil 

- Nedåtpil motsvarar Nedåtpil 

- Högerpil motsvarar OK-knappen utanför textinmatningsfält 

- Vänsterpil motsvarar Bakåtknappen utanför textinmatningsfält 

- CTRL + Backsteg motsvarar Rättningsknappen utanför textinmatningsfält 

- Om Menytangenten finns motsvarar den Clarias Menyknapp 

- Med F1 kan du sätta Claria i viloläge. Med vilken knapp om helst utom Enter lämnar du viloläget. 

- Numeriska knappar kan användas för att bläddra genom menyer, precis som med Clarias knappsats 

I textinmatningsfält: 

- Backsteg motsvarar Rättningsknappen 

- CTRL + Enter eller CTRL + Högerpil motsvarar OK 

- CTRL + Esc eller CTRL + Vänsterpil motsvarar Bakåt 



 

 

 

14.4.6. Punktskriftskärm 

Vi vill påminna om att de punktskriftskärmar som är kompatibla med Claria är i princip de som är kompatibla 

med Androids BrailleBack. Exempelvis är följande punktskriftsenheter kompatibla: APH Refreshabraille , 

EuroBraille Esys range , Freedom Scientific Focus Blue (14 och 40 tecken), HandyTech Ranges Basic Braille, 

Active Braille och Braille Star, Braille Wave, Braillino och Easy Braille, Harpo Braillepen 12 , HIMS 

BrailleSense- och Braille EDGE-serierna , Humanware Brailliant-serien (1:a generationen och BI) , Optelec 

Alva (BC640, BC680), Papenmeier Braillex Trio , Baum VarioConnect, Seika (40 tecken och Notetaker). 

Du når punktskriftskärmens inställningar genom att antingen gå till ”9 – Inställningar”, sedan till ”4 – 

Tangentbord” och vidare till ”7 – Braille-skärm”. Där hittar du en lista över genvägar som gör att du kan 

använda knappkombinationer i punktskrift för att aktivera Claria-funktioner (Hem, OK, Bakåt etc.) beroende på 

din enhet. 

Genom att trycka på den siffra som motsvarar en siffra i punktskrift aktiverar du motsvarande knapp och kan 

därför enkelt bläddra i Clarias menyer. Genom att, till exempel, trycka på knapparna 1+6 på punktskriftskärmen 

aktiverar du knapp nummer 1 på telefonen. På liknande sätt kommer punktskriftgenvägen till fyrkant (knapparna 

3+4+5+6+7+8) från en menyskärm att läsa upp dina anteckningar, och punktskriftgenvägen till stjärna (3+5) ger 

dig tillgång till datum, klockslag och antal aktiverade larm. 

I standardinställningarna är skärmen i datorpunktskrift (8 punkter). Det är möjligt att ställa in skärmen så att den 

visar i Grad 1- eller Grad 2-punktskrift. Textinmatningsfält stöder dock endast datorpunktskrift (8 punkter). 

När vi skrev den här guiden fanns det några Claria-appar, till exempel Färg och Ljussensorer, som ännu inte 

stödde punktskrift ordentligt. Det här kommer att åtgärdas i framtida uppdateringar. 

Om du vill använda din punktskriftskärm i Android-gränssnittet måste du ladda ned applikationen BrailleBack 

från Google Play Butik och aktivera den i tillgänglighetsinställningarna. 

 

14.5. Ändra tiden det tar innan din telefon sätts i viloläge och låser sig själv 

I ”9 – Inställningar” väljer du ”5 – Skärm och Säkerhet” för att komma åt följande inställningar: 

 

14.5.1. Tiden innan viloläget aktiveras 

På den här skärmen kan du välja hur lång tid det ska ta innan telefonen sätts i viloläge. När tiden har hörs ett pip. 

Du kan välja mellan 15 sekunder, 30 sekunder, 1 minut, 2 minuter, 5 minuter och 10 minuter. 

Du avslutar viloläget genom att trycka på Hemknappen eller Av-och-på-knappen. 

 

14.5.2. Låsa skärmen 

På den här skärmen kan du välja om skärmen ska låsas eller inte när telefonen sätts i viloläge, för att undvika att 

du av misstag trycker på knappar. 

Två låslägen finns tillgängliga: 

- Dra: det här läget innebär att du måste dra ett finger över skärmen för att avsluta viloläget. 

- Lösenkod: det här läget innebär att du måste ange en numerisk kod (oftast fyrsiffrig) för att avsluta 

viloläget. 

”Dra för att låsa upp” är standardinställningen. 

 



 

 

14.6. Justera talsyntesens volym, välja ringsignal och justera dess volym 

I ”9 – Inställningar” väljer du ”6 – Ljud och Volym” för att få tillgång till följande inställningar: 

- Röst- och musikvolym för att justera volymen på talsyntesen i menyerna och även musiken. 

- Ringsignalvolym för att justera volymen på ringsignalen när du får ett samtal. 

- Aviseringsvolymen för att justera volymen på signalen som spelas upp när du får ett meddelande eller 

mejl. 

- Larmvolym för att justera volymen på dina larm. 

- Ringsignal för att lyssna på och välja den ringsignal du vill höra när någon ringer dig. Använd Uppåt- 

och Nedåtpilarna för att lyssna på olika ringsignaler och tryck på OK för att bekräfta ditt val. 

- Avisering för att lyssna på och välja det ljud du vill höra när du får ett meddelande eller mejl. Använd 

Uppåt- och Nedåtpilarna för att lyssna på olika ljudsignaler och tryck på OK för att bekräfta ditt val. 

 

14.6.1. Lägga till en ringsignal 

Du kan lägga till egna ringsignaler och aviseringsljud på Claria. Om du vill göra det ansluter du din Claria till 

din dator via USB (som beskrivs i kapitel 11.1 i den här guiden), och sedan kopierar och klistrar du in ljudfilen i: 

- Mappen ”Ringtones” för en ringsignal 

- Mappen ”Notifications” för ett aviseringsljud 

När du har kopplat bort telefonen från datorn hittar du dina nya ljud på den sista raden i ringsignalslistan när du 

väljer en ringsignal. 

 

14.7. Ändra datum och tid på telefonen 

Gå till ”9 – Inställningar” och välj ”7 – Tid och Datum” för att få tillgång till följande inställningar: 

 

14.7.1. Ställa in tid, datum och tidszon, automatiskt eller manuellt läge 

Standardinställningarna för tid och datum är automatiskt läge, vilket innebär att informationen hämtas från din 

mobiloperatör. 

 

14.7.2. Ställa in datum manuellt 

Om du vill ställa in datumet manuellt kommer du till ett fyrradigt formulär, med år på den första raden (t.ex. 

2015), månad på den andra raden (1 till 12), dag på den tredje raden (1 till 31) och ”Skicka” på den fjärde raden. 

 

14.7.3. Ställa in tid manuellt 

Här hittar du ett treradigt formulär att fylla i, med timmar på den första raden (0 till 23), minuter på den andra 

raden (0 till 59) och ”Skicka” på den tredje raden. 

14.7.4. Ställa in tidszon manuellt 

Om du vill ställa in tidszon manuellt får du tillgång till en lista över olika tidszoner. Du kan bläddra i listan med 

Uppåt- och Nedåtpilarna och välja en tidszon genom att trycka på OK. 

 



 

 

14.8. Om din telefon 

I den här undermenyn finner du information om din Claria: 

- Telefonmodell 

- Android-version 

- Batteritillstånd 

- IMEI-nummer (telefonens serienummer) 

- Mobilnätverket telefonen är ansluten till 

- Licenskontrakt för telefonen 

 


